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গুর্বকাঁলে যমুনা নদী-তীরে মথুর। নামী নগরী দেশ- 
দেশীয় লোকের চিত্তচমতকারিণী ও সুখ ধাম ছিল। 

বিশেষ ভগ্কবান্ নারায়ণ তথায় নান! লীলা করাতে এতদ্দে- 

শীয় সাধারণ সমাজে মহাগুণ্য-ভূমি বলিয়। অদ্যাপিও 
সুবিখ্যাত আছে । সেখানে প্রিয়দর্শন নামে চক্্রবংশীয় 
এক রাজা ছিলেন। ইনি পরম-রূপবীন্ ও যৃবা; বাল্য- 
কালে পিতৃহীন হইয়] মাতার অন্কচিত সেহে কোন প্রকার 

নীতি-গর্ভ বিদ্যায় মনোনিবেশ ন! করিয়া কেবল, যুবজ- 
ন-চিত্তরঞ্ীন ও আপাততঃ সুরস পরিণাম-বিরস এমন উপ- 

ন্যাসশ্রবণেই কাল-হরণ করিতেন, কাহারও সন্ভুপদেশে 

জক্ষেপ করিতেন না । কতিপয় ছুর্ব্রিনীত বয়স্যের বশবর্তী 
হইয়া তাহার যাহ] উপদেশ দ্দিত তাহাই ইঞ্ট সাধন ব- 
লিমা! আচরণ করিতেন। ইহাতে এই ফল জন্মিল যে, 
ক্রমে ক্রমে কাম, ক্রোধ, লোৌত, মোহ, মদ, মাৎসর্ধয, এই 

বড় রিপ্ু রাছ হইয়া তীহণর বোধ-বিধু গ্রাস করিল ; তখন 
আর কর্তবা! কর্তৃবায জ্ঞান থাকিল না, কোনরূপ ইন্দ্রিয় জু 

্ 



[হ 1 
হইলেই. আম্মাকে কৃতক্তার্থ বৌধ করিতেন। তাহার 

অত্যাচরে রাজের সমস্ত প্র্গাগুষ্ক হবালাতন হইয়া 1 মধো 
মধ্যে রাজবিদ্রোহী হইয়। উঠিত, কিন্তু ক তজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের 

বুদ্ধি কৌশলে, ও মৃতরণজ্গার প্রজাবাৎসলা্ ৭ স্মরণে আবার 
নিরস্ত হুইত। 

রাজমাত। স্বগ্িত্রের এবস্প্রকার পাঁপাচার দেখিয়া স্বক্- 

ভাপরাধ মূনেকরিয়া কেবল অন্থতাঁপ করিতেন, এবং পুত্র 

বুকে ু দ্ধিমতী ও গ্ুত্রের কথপিৎ প্রিয়পণত্রী জানিয়। উ- 

পদ্থিত বিপদের উপার জিজ্ঞাঁসিতেন। পুত্রবধূর নাম বুদ্ধি- 

মালা । বুন্ধিমধল। বারণণসী নামী নগরীর জ্ঞানানদ্দ সিং- 
হের কনাণ ব্রদ্মানপ্দ আচার্ধোর শিষ্যা। ইনি অল্প বয়- 
সেই স্বাভীবিক বুদ্ধি ও যন্তব সহকারে নারীজনের পাঠা 
প্রায় সমস্ত গ্রস্থই পাঠ করিয়া নানা সদগ,ণ উপার্জন করি- 
যাছিলেন; আর জয়পুর নগরে তাঁহার মীভামহ তবনে 
যখন২ ৰা করিতেন, তখন২ ত্রস্থ নিগ্গীণতম চিত্রকরের 

নিকট চিত্রবিদ্বা শিক্ষ। করিতেন ইহাতে চিত্রবিদ্ব্যায়ও 
বিলক্ষণ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল শ্বশকে স্বামীর ছু্সিজি- 
স্তে শেকাঁকুল। দেখিয়। প্রগল্ভতা। পুর্ববক তৎকালে কোঁন 
উত্তর না দিয়া আপনিও রোদন করিতেন ; আর বিরলে 

বসিয়া কি করিবেন তাহণর উপশয় চিন্ত। করিতেন । 
এক দিবস নির্জন ছুইয়। ভাবন। করিতে লাগিজেন 

"আমর গতির যেরূপ দৌরাস্্য এপ্রকাঁর আর কিছু কা 
থাকিলে এ শ্রী অচিরাধ বিশ্রী হইয়। ধাইবে; লক্ষ্মী 
আর কত সহ্য করিবেন ১ এখন কি করি, কোন উপায় 



£ ৩ ] 

ন| করিলেও মহ।বিপদ। তাহার থে স্বডাঁব,কোন উপদে এ 

দিলে কখনই শুনিবেন না. বরং বিপরীত ফল ফলিবে । 
বোধ হয় ছুষ্টসঙ্গীগণ সহ কৌন মতে সুক্ধত্ডেদ করিয়া দিতে 
পাঁরিলে ক্রমে স্বভাঁবান্তর হইলেও হইতে পারে । আমি 

কালীন পিতুভবনে সঙ্জিনীগণ সহিত বিদযাতাশস করি. 

তম, তৎকালীন আমার এক প্রিয় সহচরী মধোহং মিথ্যা 

কথা বল্িত ৰলিষ়] পিত। আমাকে তাহার সহিত আলাপ 

করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন । আমি তাহাকে বড় তাল- 

বাদিতাম, সুতরাং পিভার কথায় বড় মনোযোধ করিতাম 

না। জনক ইহা জারিতে পারিয়া আর কোন কথ। ন] 
বলিব! একদিন আমাকে কোন হুর্শন্ধ স্থানের নিকট দিয়! 
আসিতে আজ্ঞ| করিলে আমি ভাহই করিলাম । পরে 
শরীরের ঘাঁণ' লইভে অন্থমতি করিলে, আহাণ করিয়া 
দেখিলাম সর্বাঙ্গ ছর্গন্মগ্জ হইয়াছে । এবং.ভাহার পর 
দিবস তাহার আজ্ান্থসারে এরূপ বিকসিত-কুন্গুমবাশি- 

পরিপুর্ণ উদ্যান পরিজ্রমণে শরীর স্ুসৌরতযুত হইল জা- 
নিভে পারিলাম। 'কিন্তকু তখনও তাহার উপদেশ-তণথ- 

পর্ষ্য উত্তম রূপে বুঝিতে পারি নাই; এখন জ্ঞান হইতে-. 

ছে সংসর্থ ই দোষ গুণের হেতু বলিয়৷ সেই মিখাবাদিনী 

সঙ্গিনীর সঙ্গ কুসংসর্গ জানিয়া তাহার সহিত আলাপ করি- 
তে নিবারণ করিয়াছিলেন । আরও শান্স্রবিং পণ্ডিতেবা 

বালিয়। থাকেন যে, 
“ হীয়ছে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাথমাং | 

সঈৈশ্চ সমভামেতি বিশিষ্শ্চ বিশিষ্টতাং। ॥ 



| ৪ | 

এই শ্লোকটি বুদ্ধিমালার ম্মতিপথারূঢ় হইলে মনেহ 

আবৃত্তি করিলেন, এবং এক্ষণে স্বামীর এ কুসংসর্গ কিসে 
পরিহার করাইবেন, এই ভাঁবন ভাবিতেৎ কিংকর্াবা বি- 

সুঢ়া হইয়া! আছেন, এমত সময়ে সহআংশু অন্তাচল-চূড়।- 

বলমী হইলেন, তম্মেরাশি দিউ্ুগুল আচ্ছন্গ করিল, 

বিহঙ্গমগ্ণ দলবদ্ধ হইয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগি- 
ল, এবং “পরক্ষণেই স্থধাংশু-মগুল-নিঃস্বত জ্যোতসারাশি 

মন্দ সমীরণ-হিল্লোলে সর্দালিত শাখীগণ কর্তৃক সহ 
সহত্্ খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবভাঁগণের অ- 
লৌকিক অক্গপ্রভার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাঁশিল ১) ত- 

খন বুদ্ধিমালা, সহচরীগণ-পরিবেন্টিত। হইয়া শয়নাগারে 

উপস্থিত হইলেন, তথায় উপাদেয় আহারীয় ও পানীয় 
ডব্য সামগ্রী সকল প্রস্তত ছিল, কিঞ্চিৎ আহার ও পান 
করত পর্্যঙ্ষে শয়ন করিয়। স্বামীর স্বভাব বিষয় চিন্তা ক- 

রিতেৎ নিপ্রাভিভূত! হইলেন । কিন্তু গুরুতর চিন্তাদ্বার 
চিত্তচাঞ্চল্োর প্রাছুর্ভাব হওয়াতে তাহার স্থপ্তাবস্থায় একটি 

সস্বপ্ন দুষ্টিপথারূট হইল। তিনি দেখিলেন চক্দ্রমগ্ডুল 
হইতে তীক্ষ-জ্যোতির্ঘায় দেবনুর্তি অবতীর্ণ) হওত তদীয় 

সন্মখীন হইয়| অণ্পক্ষণ তাহার প্রতি সহস্-বদনে ও 

স্থ্িগ্ধ নেত্রে দৃষ্টিপাত পুর্বরক কহিলেন-_ “অক্ষ বুদ্ধি- 

মালে! তুমি অদা সুক্তি করিয়াছ, অতএব যিনি নিক,- 
স্টোথ কৃষ্ট যাঁবদীয় জীবকে এক ভাবে সুখ ছুঃখ-তাজন 

করিয়া স্ষ্ট করিয়াছেন, সেই অচিন্তনীয় মারাৎসাঁর পরম- 
কারুণিক জগণতপখতা তোমার প্রতি সম্ভব হইয়াছেন, এবছ, 



ঢা 

তাহার অন্থকম্পীবশাৎ তোমার বুদ্ধিকৌশললে অচিরাৎ 
তোমার পতির কুম্বতাবের অতাঁব হইবে, সন্দেহ নাই; 
কিন্তু দেখিও থেন, স্বামীর প্রেম-মদে মত্ত। হইয়া স্বীয় 
নৈসর্গিক দয়! দাক্ষিণ্য বিবর্ছিজতা হইও না, অদ্য তে 
মার পতির স্বতাবের অসফ্ভাব-কর্ভূক তত্রীজাধীন প্রজা- 

গুঞ্জের কষ্ট, ও তক্্রীজপুরবাসীবর্গের ছুঃখ-দরশশনে অতীব 

কাতর হইয়া তাহাদিগের প্রতি যাদুশ দয়া প্রকাশ করিয়! 
তৎশাস্তির উপায় চিন্ত| করিতেছ, পৃথিবীস্ত সমস্ত জীবের 
প্রতি তাদৃশ অন্ুকম্প। প্রদর্শন পুর্ব্বক তাহাদিগের ছুঃখে 
দুঃখিতা হইয়া তৎশান্তির চেট। করিও ১, 

এই কথা বলিয়! দেবমূর্তি অন্তর্তিতা হইলেন, তঈন- 

স্তর বুদ্ধিমালা নেত্রোন্মীলন করত সুপ্তোথিতা হইয়া দ্বার 
মোচন পুর্ধবক অলিদ্দোপরি আসিয়। দেখিলেন, রজনী 
প্রভাতা হয় নাই “ আকাশমগ্ডলে তারকামণ্ডল পরিৰে- 

ভিত অল্লানকিরণ-দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন । কিন্তু 

. অন্তঃকরণে এমত চঞ্চলত1 উপস্িত হইয়াছিল বে গুন- 

রায় শয়নাগার প্রবেশ করিয়া শযাম্পর্শ করিতে উচ্জঞ 

হইল না। তথায় নিরাননে উপবিষ্। হইয়া করতলে ক- 
পেল বিনণস পুর্ববক হিমাংশুর ব্যোমান্তীবলঙ্বন প্রতীক্ষ। 
করিতে লাগিলেন। দেখিতেহ গ্রগনমগ্ডল ঈষং শুভ্রর 

ধারণ করিলে শুধাংশুর মুখ ল্লান হইতে লাগিল, চতু- 
দ্দিগে বিহঙ্গগণ আপন কুলায়ে বসিয়া স্বীয় ধ ধানি করিতে 
লাগিল, বোঁধ হইল ফেন জুললিত রাগিণী সংযুক্ত লুম- 
ধর স্বরে গান করিতেছে, এবং দুরস্থ শৈল শৃ্গাদি হই- 
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তে স্তরেৎ কুহেলিকাঁরাশি উ্ধিত হইয়! দিঙ্গুল প্র- 

চ্ন্ন করিতে লাখিল। ক্রমে ক্রমে পুর্ব্ব দিক. কিঞ্চিৎ 
প্রকাঁশমান। হইলে সমীপস্থ সরোবরে অস্পৎ বিকসিতকম- 

লিনীগণ মাঁরুত হিলোলে দোছুলযমান! হইতেছে দেখিয়। 
জ্ঞান হইল যেন তাহারা নায়কাগমন প্রত্যাশায় শ্রেণী- 

বন্ধ! হইয়। ঈষদ্ধাস্যাননে নৃত্য করিতেছে _ “ পরক্ষণে 
অরুণ কিরণ সমুচ্্র কুজঝটিকা-জাল বিদীর্ণ করিয়। এককালে 

মহীরুহগণাভান্তরে প্রবেশ করিল-_তৃষার মণ্ডিত পাদপগ- 

থের পত্র বিটপাদি বালশতপ সংযেশগে মনোহর বিচিত্র বর্ণ 

ধারণ করিল-_ এবং বহিগপ্রাঙ্গণে নীহারসিক্ বালতৃণ 
সকল যে রাত্রি বিহারিণী বনদেবীগ্রণের পরিচযাত অঙ্গীত- 

রণে বিভূষিত হইয়! তাঁদৃশ চাঁকটিক্যশা'লী হইতে লাগিল 
- তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্রাপ্তাঁরে অবনত হইয়! 

সহ্ছদয় ব্যক্ির ন্যায় 'সদগ,ণাধার বশতঃ হ্বীয়ৎ নমূতা স্বী- 
কর করিতে লাগিল। ভ্রমেহ মন্দ২ সমীরণ-তরঙ্গে অ- 

থবা রবিরশ্মি সহযোগে যে যাহার নিজ শোভা! _ কেহ 
ব| পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ ব। স্বগর্ণভিমুখে 
প্রেষণ করিল -_ করিয়। শান্তিগ্রদ হরিঘর্ণীঝলম্বন করিয়। 

রঙিল। 

বুদ্ধিমাল! প্রাতঃনুত্য সমাপনানন্তর নিভূতে বসিয়া এক 

আশ্চর্যা আলেখা লিখিলেন। এ বিচিত্রপট এরূপ ভাবে 

চিত্রিত হইল যে, এক দিগে এক অগ্রিকুণ্ড ধূমসহ প্রজ্জব- 

লিত ও এক ভয়ঙ্কর কদর্য স্থান কেবল কালসর্পে পরিপূর্ণ 
ফ্বরাচার মহচরের। তাহার পতিকে . হস্তপ্রদ বন্ধন পু্ব্নক 
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সেইহ ভয়াবহ স্থানে লইয়। যাইতেছে অথচ তিনি কোন 
আপত্তি করিতেছেন না। অন্য দ্রিকে পরম কংপাজু মন্ত্র 
বর ও কতিপয় আত্মীয় হস্তে গুষ্প চন্দন ও অমৃত লইয়! 
বিষক্সবদনে যে আহ্বান করিতেছেন এই ভাবে দণ্ডায়মান 
অথচ সে দিকে ভীহার একবারও নেত্রপত নাই । চিন্র- 
ফলক এমত অবিকল ও ভাবশুদ্ধ হুইয়া উঠিল যে এ কোনি, 

স্থান, এ কোন ব্যক্তি জানিবার নিমিত্ত বিশেষ বিবেচন] 
করিতে হয় না, দেখিলেই বোঁধ হয়। বুদ্ধিমালা পট 

প্রস্তুত করিয়া ভাবিলেন, এ চিত্রখাঁনি অনা কাহাঁকে এক 

বার না দেখাইলে ইহার যাথার্থা বিষয়ে প্রতায় জঙ্মিতেছে 
ন1। কিন্তু এ রহস্য সম্প্রীতি সকলকে জানান হইবেক না, 
কাহাকে দেখাই? ইতিমধ্যে মেখল। নামী কিংকরীকে 
দেখিয়! কহিলেন “ মেখলে ! বল দেখি এ চিত্রখানি কে- 

মন !,, মেখল। দেখিয়াই বলিল রাজ্ধি! বড় আশম্চর্যা 

ছবি -- এ কে চিত্র করিল্প -- আপনি কোথায় পাইলেন ? 

দেখিৎ বাঁ! এ যে এক আন্থা তর দেখিলাম । ইনি ন1 
আমাদিগের অমাত্য অপুর্বদেব? আহ]! ইহার হস্তে 
কি সন্দর মালীছড়াটি ! কেমন চন্দনের বাঁটিটা! এই ষে 
মামাঠাকুর কাঁদো মুখখানি করিয়া আছেন -_ ওমা! 

আবার কি আশ্ছর্যা ? বিদ্যারত্ব যেন অমৃত হস্তে লইয়া 
আছেন দেখিতেছি। উঃ কি ভয়ানক! আগুনের শিখা 
সকল যেন ধোঁয়া মুখে করিয়া! আকাশে উঠিতেছে। বাপ 
রেএসাপগুল1 যেন গর্জাইয়!  দংশিতে আসিতেছে -_ 
কি সর্কানীশ, রাজার এ কি ছুর্দশা ! তিনি যাহাদিগকে না 
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দেখিলে পাঁগল হন, তাহারা তাহার প্রতি এমন করি- 

তেছে কেন? যাই শীঘ্র করিয়। বদ্ধ মহিষীকে জানাইগে 
বলিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলে বুদ্ধিমালা দীসীর কর 

ধারণ পূর্বক কহিলেন মেখলে ! চিত্র দেখিয়া উন্মস্ত। 

হইলে নাকি? কিন্করী লজ্জিত হইয়া কহিল “ঠীকুরা- 
ণি! তাইত গা, আমার জম জন্মিয়াছিল আমি ভাঘ্িয়া- 
ছিলাম সত্য সতাই যেন রাজাকে একপ করিতেছে । ফল- 

উঃ পপনা সে চিত্রকর তাহার গুণে বলিহারি যাই। কিন্ত 

আপনাকে একট কথ। জিজ্ঞাস, চিদ্রকরেরা রামরাজ শু 
দশমহাবিদা। প্রভৃতি দেবমূর্তি লিখিয়া লোকের চিত্ত5রণ 
করিয়া থাকে, এ ত সেরূপ নয়; বিশেষ যাহাতে রাজার 

রাগ জদ্মিবে এমন ছবি বা কেমন করিয়া লিখিতে সাহস 

করিল 7, রাজমহিষী কন্টিলেন “পরে ইহার কারণ 

বুঝিতে পারিবে, এক্ষণে তুমি কাহারও সমীপে এ বিষয় 

প্রক্কাশ করিও না, ষাঁও আপন কায কর্ম দেখ গে, বলিয়। 

তথ! হইতে যাইতে আঁস্বা করিলেন। দাসী প্রস্থান 
করিল । 

রশজ্ঞী বিবেচন| করিলেন, আলেখ্য ঘে সন্দর্ভপসিদ্ধ হ- 

ইয়াছে তাহীতে আর সংশয় নাই, মেখলাঁর ভাবেই বুঝ। 
যাইতেছে, এবং সেও যে আমার মনোগত ভাঁব বুঝে নাই 

ভালই হইয়াছে এখন আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করি । এই 

ভাবিয়। রাজার শয়নাগার-প্রবেশদ্বারের সন্মখস্থ তিত্তি- 

তে-এমত ভাবে চিত্র সকল উদ্বন্ধন করিয়! রাখিলেন যে 
অনায়াসেই ভীহাঁর ছুষ্টিপথে পতিত হয় 
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যে দিবস বুদ্ধিমাল। সেই ষ্চারু চিত্র সমাপন করিলে- 
ন, সেই দ্দিন রাজাও ছুর্দ্দতি বয়সাগণের পরণমর্শে নিজ্ত 
মন্ত্রিতবনে জঘন্য কামরিপ্ু চরিতার্থ করিতে গমন করিয়া 

ছিলেন। কিন্তু তূপাল দলবল সহ অমাত্যাজজার মন্দ 
বে উপস্থিত হইবা মাত্র অমাত্যকন্য|' মহারাজের, দুষ্টা- 
ভিসম্ষি বুবিতে পারিয়া স্বীয় সতীত্ব বিনাশ ভয়ে ভীতা 

হইয়া চাটুবাক্য প্রয়োগ পুর্ব্বক কহিতে লাগিলেন “মহা- 

রাজ; আপনিরাঙ্গ্ম্বর হইয়৷ এঘোর অন্ধকার রজনী- 

তেকি নিমিত্তে আগমন করিয়াছেন? আমি কি সুকু- 
ভিবতী"। যেরাজোম্বরকে দেবত। তুল্য জ্ঞান করিয়া, 

বাহার ক্পাকটাক্ষ প্রার্থন। করিতে হয়, 'সেই পিতৃ সদৃশ 

পুজনীয় পরম গুরু ভূষ্মামীর আরাধ্য শ্রীচরণ দর্শনে চরি- 
তার্থতা লাত করিলাম । আপনি রাজা রাঁজচক্রবর্তাঁ আ- 

মাদিগের অধিপতি স্পপ্ডিত বিচারপতি আমাদিগের 

মধ্যে অন্যায় অত্যাচার উপস্থিত হইলে মহারাজের নিকট 
বিচার প্রার্থন। করিষ] থাকি, এবং কেহ কাহারও অনিষ্ণ- 

কারী হইলে মহারাজও রাজশাসন দ্বারা অপক্ষগাতরূপে 

বিচার সঙ্গত দণ্ডবিধান করিয়। থাকেন। অকলঙ চক্দ্রবং- 

শীয় রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রক্ত রাজনিয়মান্ু- 
পারে ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই আপনফার 

প্রকৃত ধর্ম প্রজ্ঞাবাংসলাগুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই 
রখজধর্ম্ম রক্ষা হয় .ভদ্বৈপরিতো নিরয়গামী হইতে হয়, 
অতএব আপনি কুদংঘর্গ সকল পরিত্যাগ পুর্বক প্রজাবৎ- 

সল হইয়! রাজকার্যয আলোচনা করুন । সেই রাজা, ষে 
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বিচারদক্ষ প্রজাবগসল, যে. রাজ! প্রজ্ঞাকে গুত্রবৎ প্রতি- 
পালন করিয় ধর্ম সঞ্চয় করে, তে বথার্থ ধার্মিক; যেমন 
অয়়োধ্যাধিপতি রাজ শ্রীরামচন্দ্র প্রজাবাধসলাগুণে বধ 

হ্ইয়। স্বীয় সতধর্দিণী গর্ভবতী জানকীকে নিরাপরাধিনী 

জানিয়াও বনবাস দিয়াছিলেন তাহার প্রজারঞ্জনগুণে ও অ- 
পক্ষপাত রাঁজ্য শাসনে তাহার নাম ও খ্যাতি ক্ষিভিমাঝে 

একাল পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং রামরাজ্য, 

সুনিয়ম শাঁসিত-রাজ্যের এক প্রধান দৃষ্টান্ত-্থল হইয়। 
অদ্যাবধিও বর্ণিত হইতেছে; অতএব আপনি যাহাতে 
প্রজাবংসল হইতে বমর্থ হন তাহারই অনুষ্ঠানে তৎপর 

হউন। যদ্দিও আঙ্গিস্ত্রী জাতি ও মহারাজের মন্ত্রিকন্যা, 
আমাহেন ব্যক্তি মহারাজের উপদেষ্টার উপযুক্ত পাত্রী 
বফিও না হয়, তথাচ বুদ্ধিমান, লোকে নীচজাতি হইতে 
হিতোপদেশ গ্রহণে অবহেল। করেন না, যেহেতু শাস্ত্রে 

কথিত আছে যে, 

আর্দধানঃ শুভাংবিদ্যা মাদদীতে নরাদপি | 
অন্ত্াণদপি পরংধন্মং স্ত্রীরত্রং ছুক্কলাদপি॥ 

অতএব আমি কুভাঁঞ্জলি গ্ুটে নিবেদন করিতেছি যে 

আমার এই যকিঞ্চিং উপদেশ মহারাজের হুদয়ক্ষম হই- 
লেই আমি ক্তক্তার্থ হই |,» রাজ, আঅমাত্য-ছুহিতার 
এবসিধ শান্ত্রোক্তি হিতবাঁক্য শরবণে, ও তাহার বুদ্ধি কৌ- 

শলে,ছুরাচার বয়স্যগণসহ যৎপরোনান্ডি অপমানিভ ₹ইয়! 
মনঃক্ষোতে কখন ক্রোধ, কখন মোহ, কখন মদযুক্ত হইয়া 
তথা, হইতে নিশীথ সময়ে নিজালয়ে আশমনপুর্ব্ক শয়না- 
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গাঁরে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই দেখিলেন প্রাসাদ- 
ভিত্তিভে এক চিত্রপট লম্বমান আঁছে। পটখা্নি দুষ্ট 

মাত্রেই ভিত্তি হইতে উন্মোচন পূর্বক করে করিয়াই চমৎ- 
কত ও চকিত হইয়! এককালে এমন ব্যতিব্যস্ত, য়যুক্ধ 
ও তাঁবনাকুল হইলেন যে,. বরের বৃস্চিকদংশনই বা 
কি? বালকের তৃতের তয়ই বা কোখায়? এমন কি কুঙস- 
কামিনীর কলক্ক ভয়ও সেরূপ নয় । পাপীরা পাপকর্মদ 
করিতেং প্রথমতঃ এপ্রকার পাঁধাণ-হৃদয় হয় যে, বত কেন 
ষ্কর্দ করুক ন। কিছুতেই অক্রুতীপ করে না কিন্তু কোন 

জে এক বার ম্মরণ হইলে আর নিস্তার থাকে না। 
রাজা, 1 কি অশনে, কি উপবেশনে, কি শফনে কিছুতেই সুখী 
না হইয়া? রাজ্জীর নিকট পিয়া দেখিলেন ভিনি সুখে নিক 

রি অনা দিন যেমন তুচ্ছ তাচ্ছলা করিয়! 
মিদ্রাভঙ্গ করিতেন, সে দিবস ভেমন সাহস হইল না, চরাণে 
হস্ত নাস্ত করিয়া রোদন করিতে লাশিলেন। রা'জপত্বী 

পতির করম্পশশে জাগরিতা হইয়া এরুপ দশর্দে মানিনী 
হইয়! কহিলেন নাথ ! আজি এ আবার কি ভার দোখি- 

তেছি ! কোন বিলাসিনী কি তোমার অপমান করিয্মাছে ? 
তুমি ভূপাল ভাচছ স্বেচ্ছাচারী তোমার আবার কিসের 
অভাব? অনররত নয়নধারায় ছদয় যে একবারে ভাঙ্ির। 

যাইতেছে? আহা! এখন ভেখমার সেই প্রধান বজ্ি 
কাম কোথায় রহিল 2 যাহার মন্ত্রণাজালে বন্ধ হইয়া পদ্ধি 
ব্রতা্ধ সাধ্যব্রত ভঙ্গ করণে লেশ মাত্রও অধর্দ বোধ করি- 
তে না বরং রাঁজকার্ফা পরিত্যাগ গুর্ববক কেবল তাহার ই. 
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উপায়া্ছসন্ধানে জীবনের সারভাগ ব্যয় করিয়ণছ যাহার 
প্রাহূর্ভীবে অবনীতে সুছূর্ণত নরপতি নাম ধারণ করিও 
বিশুদ্ধ প্রণয়সুধা আস্বাদনে চিরবঞ্চিত রহিয়াছ সে.কি উপ- 
স্মিত বাপীরে এককালে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল? সেকি সে 
অপমান লম্ান জ্ঞান করাইয়। দিতে পারিল না? এ আ- 
বার কি সর্বনাশ ! প্রাণাধিক প্রিয়বয়স্য ক্রোধের সহিত 
এককালে এপ্রকাঁর মিত্রভেদ হইয়াছে? আধহা! যাহার 
সহিত আহার বিহার রাঁজকার্ধ্য পর্যালোচনা প্রভৃতি প্রকৃত 
কর্তবা কর্ট্মে সর্বদাই একত্র খীকিতে, যখহার প্রসাদদে ম- 

হারাজের'বদন কমল হইতে কেহ কখন একটিও মিষ্টবা- 

কয শ্রতিশৌচর করে নাই, যাহার প্রভাবে বিচারালয়, 
কেবল কতকগুলি নিষ্টর কার্ষের আকর স্থান হইয়াছে 
সেকি একেবারে মহারাজকে পরিত্যাগ করিল 9 মহা- 

রশজ ! যাহার অগ্তগামী হইয়া পর দ্রব্য দৃষ্টিমাতেই গ্র- 
হণেচ্ছ, হইতে, যাহার প্ররলতায় প্রজার! কিছুতেই মহাঁ- 
রাজকে সন্তষ্ট করিতে পারিত না সেই প্রিয়সুহ্ৃদ লোভ, 
কি এককালে ছূর্বল হইয়া গিয়াছে 2 যে মোহ এতকাল 
তোমার প্রধান পর্থদশশক হইয়। অধর্মের সমস্ত রাজ্য 
পরিভ্রমণ করাইল ; যে মহারাজের মনে গুণ্যের কথ! উ- 
দয় হইলে আনীয়ালে বিস্ম.ত করিয়। দিত, ধাহাঁর বিধি- 

বাহু 

সাহাধ্য করিতে স্বীকৃত হইতেছে না? যে মন্দ তোমাকে 
এত্কীল বিহ্বল করিয়] রাখিয়াছিল, বাহার প্রভুত্বে মানির 
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মান ধূংশ করিতে চিনব্রত হইয়াছিলে, .সে কি এই 
বর্ভমটন ঘটনায় এককাঁলে নিস্তেজ হইল? তোমার সে 
মাৎসর্ষযা এখন কোথায় রহিল 2 যাহার পরাক্রমে এত- 

কাল আপনাকে ধনে, মানে, রূপে, গুণে, বুদ্ধি ও বিদায় 
পৃথিবীস্থ সমস্ত লোঁক অপেক্ষা! শ্রেখ বোধ করিতে, যাঁ- 
হার আতিশয্যে ধরাকে শরা বোধ হইত, সেকি এই 
বিপদোদ্ধারের কোন পরার্শদ্বিতে পীরিল নাট তেখ- 
মার সেই মুর্তিমাঁন অধর্ধ্ স্বব্ধপ প্রিয় বয়স্যগণ, যাহারদি” 

গকে নিমেষ মাত্র না দেখিলে অতিশয় উচাটন হইতে, 

যাহারা সম্পদ সময় পরমান্মীয় হইয়া, এমন্ কি মহারাজের 
ক্ষণিক সন্তোষ নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অনায়াঁ- 
সে উদ্ধাত হইত, এসময় ভাহাঁদিগের সে উদ্ধমের ভিলা- 

দ্বাও যে দেখিতেছি ন1, তাঁহারা বুঝি তৎপরিবর্ডে বন্ধুত। 
বিসর্জন করিল? আপনি এখনও লজ্জা, তয়, ঘৃণা, অপ- 
মান ইত্যাদি বোধ করিতে পারিতেন্তু্ তবে আপনকার 
কিসের একটা মোহ, কিসের একট। মৎসরতা, কিজের 
একটা! মন্তত।) যে রিঞ্পগণ, আপনকার হদয়ে সর্কৃদ। 
বাঁমকরিত এবং যে বয়স্যবর্গ সর্বক্ষণ নিকটে থাঁকিত 

তাহারা কি সকলই একেবারে পরাংযুখ হইল? আহা ! 
এমন মিত্র পৃথিবীতে অতি বিরল! আপনি আমাকে 

আর জ্ালাতন করিবেন না, আপনকার ছুর্নিমিত্তে আমার 
হৃদয়ানল প্রজলিত হইয়। শরীর দ্ধ করিতেছে, অভএব 
আবলন্ত হছুতাঁশনে আর ফত প্রদানে ক্ষান্ত হউন এখন 

আপনকাঁর এই নি্রঙ্গ ভাবের কারণ কি ? 
থ 
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রাঁণীর বাকাবীণে রাজা ব্যখিত হইয়। গ্রতুততর প্রদানে 
অশক্ত হওত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়। 
রহিলেন, এবং অনিমিব নয়নে একদষ্ট হইলে নেত্রযুগল 
হইতে অনিবার অশ্রুধার! প্রবাহিত হইয়া বক্ষংস্থল সিক্ত 

হইতে লাগিল।. বুদ্ধিমাল। স্বামীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া 
দয়ান্রচিত্তে মধুর বাক্যে কহিলেন « প্রাণনাথ ! কি জন) 
নিরুত্তর হইলে, গত বিষয়ে আর শৌক করিলে কি » হই- 
বে? কার্ষ্যের অগ্রেই ভাবনা উচিত ছিল। প্রিয়াদর্শন, 
বাস্পপুর্ণলেচনে গদ্গাদ বচনে কহিলেন প্রিয়ে ! অদৃষ্ষে- 

বু ফলাফল কে উলঙ্ঘন করিতে পারে? লোকে কখন 
ইচ্ছ। করিয়। বিপদে পদদপ্পণ করে না, ভূর্ব দ্ধি প্রযুক্তই 
টিয়া থাকে। আমি রিপুগণের বশগ হইয়া ষে সকল 

ছুরাচরণ, করিয়াছি তাঁহার চরম-ফল ষে বিষাক্ত তাহা 

্রবৃভ্তকঁলে বুঝিতে পারি নাই, এক্ষণে উপাঁয় কি, কি 
রূপে পরিত্রাণ পাইব% ছুরাঁত্ীর1| আমার হুদয়-সিংহাসন 
আক্রমণ করিয়। বুদ্ধি-বিবেচন! প্রভৃতি বৃত্তিগণকে 'কার। 
রুদ্ধ করিয়। রাখিয়াঁছে, এখনও আমাকে এরূপ অন্ধ কারি- 
যা রাখিয়ীছে ষে আমার কর্তব্যকর্্ম কি তাহা দেখিতে 

দিতেছে না। হায়! আমি কেন এমত নীচঃ প্রকৃতিস্থ 
হইয়। রাঁজকুলে জন্মিয়াছিলাম, পরিণামদশন-জ্ঞান না 
জন্মিতেৎ কেন ব1 কর্তৃত্ব 'পাইয়াছিলাম ! বেধ করি 
দরিভ্র হইলে এ অনর্থ ঘটিত না। অর্থ! আমার স্অন্থ 
ঘটাইতে আর কিছু বাঁকি রাখ নাই, মনোরথ সিদ্ধ করি- 
ঘছ, এক্ষণে প্রস্থান কর--যৌবন ! এখনও কি তোর আশা 
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পুর্ণ হয় নাই 9 অরে অবিবেকতা! ! " ইন্ছ্রিয়গণকে য. 
খেচ্ছাচারী করিয়! এখনও ক্ষান্ত হইতেছ না? ভোমাদি- 
গের কপট হাঁস্য ও খরলময় প্রণয় আর আমার ভাল লাগে 

ন। দয়। করিয়া বিদার হও। হে বুদ্ধিমালে ! হে প্রিয় ! 
এমময় কিঞ্চিৎ সাহাঁধ্য কর! জ্ঞানদর্পণের ন্যায় এসুচাক 

চিত্রপট কি প্রকারে তোমার হস্তগত হইল? যখন চিত্র 
দেখিয়াই আমার টৈভন্য হইল, তখন ইঙ্থার কারণ যে, 

'আমাঁর পরম-হিতকর হইবে সন্দেহ নাঁই। ,, 
বুদ্ধিমালা॥ স্বামীকে আতনুর্নিমিতে অস্থতাপিত ও 

বিবেকযুক্ত দেখিয়া মনেৎ ভাবিলেন যে,“ যে হৃদয় বজ্তু 
হইভেও সুকঠিন ছিল, তাহ] হইতে যখন এই সকল সরস 

বচনাঁবলী বিনির্গভ হইল তখন ইহইশর বৈরাগ্য নিতান্ত 
অমূলক নয়, এবং উপদ্দেশও যে নিস্ফল হইবে এমন 
বোধ হয় না। প্রকীশে কহিলেন ' মহারাজ ! এচিত্রপটের 

বিষয় আপনি ঘত আশ্চর্য জান করিতেছেন, বাস্তবিক 

তত নয়। লোকে যখন শ্বেচ্ছচরে রত হয় তখন কোন 

ভিতাহিত বিবেচন। থাকে না অনো বুঝাইলেও বুঝেন , 

পরে সৌভাগ্য উপাস্থিত হইলে একটি সামান্য কারণ উপ- 

লক্ষ করিয়াও জ্ঞান-চন্দ্র উদয় হয়। এচিত্রপটও সেই 

রূপ। আপনি এতকাল শক্রকে মিত্রভাবে ভজন করাতে, 

স্খভ্রমে বে২ ছুঃখ অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
এব ভবিষ্যতে আর সে ছঃখ ভোগ করিতে না হয় তাহা 

রই শাস্তির জন্য আপনকার এই চরণ দাসী এচিত্র চিত্রিত 
করিয়াছে, | এই কথ। বলিয়। বুদ্ধিমালা অবনতমুখী 
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হইলেন। এই সকল বাক্য শ্রুবণানন্তর রাজা আসশ্চর্ঘা 
হইয়া *লিয়! উঠিজেন “হাঁয়! আমার গৃহিনী এক্সপ 
গুণবতী ও হিতকারিণী, আমি ইহার কিছুই জানি ন|? 
অদ্য এখন আকর্ণন করিয়াই আমার শরীর পুলকিত, চিত্ত 
অমৃত-রসযুক্ত, ও জ্ঞান-চস্কুঃ প্রস্ফুটিত হইল। এতকাল 
সুখ কোথায় অন্বেষণ করিয়াছিলাম? আমি এষ্র্যামদে 
মত্ত হইয়া! যে গর্রিত-কর্ম্ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
নিমিত্ত যাঁমিনী প্রভাত। হইলেই সঙ্গযাসী-বেসে দেশেহ 
ভজমণ করিয়। তীর্থ-পর়্/টন-দ্ব।র| পাঁপ-ধুতম করিব» 

বুদ্ধিমালা পভিবাক্য শ্রুতিগোচর করিয়। মনেহ রা 
করিলেন, যদিও সম্প্রতি ইহার অন্থতাপানল প্রজ্জবলিত 
হওয়াতে বিষয়রস বিরস বোধ হইতেছে তথাপি বুদ্ধি 

পরিপাক বিরহে অনর্থক ক্লেশে আবার উদ্যত হইতেছে- 
ন, অতএব এই সময় এভারখ সংশোধন কর! কর্তব্য, | 
পরে কহিলেন “ নাত ! ক্বেশভমণ করিলেই ফে 'বুদ্ধিন্ুদধি 
হয়, ও জটাবচকল ধারণ করিয়া সন্গ্যাসী হইলেই থে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এমত নতে ! এবিষয়ের এক রহৃসা- 

জনক উপন্যাস ৰলিতেছি মনোয়োগ করিতে আজ্ৰ। 

হউক,, | 

“আমি যংকালে জনকালয়ে গুরু ব্রক্ষানস্দ দেবের নি 

কট নীতিজ্ঞান শিক্ষ! করিতাঁম, ঘৎকালে দৈবাং একদিন 
একটি সঙ্গাণসী গুরুনন্গিধানে আঁসিয়! কৃভাষ্জুলিপুটে ও 'দী- 
নবচনে ব্রহ্মদ্ঞান শিক্ষার প্রার্থন। করিলেন । আচার্য দেব 

বহক্ষণ একদৃষ্ হইয়া তদানন অবলোকন করিতে লাগিলেপ 
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কোন কথারাই উত্তর করিলেন ন।। এমত সময়ে উদ্ধ 
শর্্ম| নামে গুরুর এক প্রিয়শিষ্য উপস্থিত হইয়া যোীকে 
দেখিয়াই জিজ্ঞাদিলেন “ভদ্র! আপনি না এই কত 

ক্ষণ বিশ্েশ্বর মহাদেবের মন্দির-সমীগে কৃতাঞ্জলি হউ- 
য়। দীননয়নে রোদন করিতেছিলেন ১% যোগী, কহিল 
“1 তথায় ইহ'ধর নাম আত হইয়। এখানে এই আিভে- 
ছি।, তখন আচার্য জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি মনে করিয়। 
রোদন করিয়াছিলে ? « সন্গ্যাসী দীর্ঘনিঃশ্ববস পরিতাখগ 
করিয়া বলিলেন গুরে] ! সে কেবল গণ! ও লক্জাঁকর' বলিব 

কি, মনে করিলেই রসন] রুদ্ধ হইয়া আইসে। অনভ্তব 

সন্নযাসীকে বারংবার অস্করোঁধ করাতে কহিতে , আর্ত 
করিলেন | 

সন্গাধসীর কথ।। 

মহাশয়! ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাট উপদ্বীপে 
নাম শুনিয়৷ থাকিবেন। সেক্থান সযুক্র তীরবর্তী প্রযূক্ত 
বাণিজ্য বিষয়ে অতি জুপ্রসিদ্ধ, তথায় এক অপুর্ব 

মন্দিরে সোমনাথ নামে এক বৃহৎ শিবমুর্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে। এ দেবতার এম্বর্ষ্যর বিষয় কি কহিব, রাজাদ্দি- 

গেরও আশ্চর্য্য বোধ হয় | তীঁহার সেবার নিমিত্ত থে 

সকল পুরোহিভ আছেন, আমি সেই বংশের একজন হ- 

ঘতাগা। আমার পিতার নাম ছুর্লতশর্খা। আমার বয়ঃজম 
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যখন ধোড়শ বৎসর, তখন পিতার চরম-কাঁল উপস্থিত 
হইল। তিনি অতি মুছুস্বরে আমাকে নিকটে ভাঁকিয়া ক- 

হিলেন “ গু! তুমি এপৃ'খিবীর গতিক অদ্যবিধি কিছুই 
বুঝিভে পার নাই, অতএব যংকিঞ্চিং বলি মনোবোগ 
দিয়া শুন! “প্রতিদিন প্রাভঃকালে গান্রোথান করি 

য়া অবাধে নিত্যকর্ণা সকল নির্কাহ করিও, কিছুতেই 

যেন আঁলস্য না জন্মে, প্রবীণের] যাহ কে শিখ বলিয়া 
সুখ্যাতি করেন তীহার সহিত সঙ্গ, এবং যেহ কর্ম কর্তৃব্য 
বলিয়া মানেন তাহীই আচরণ করিবে, পর্যায়ক্রমে ষে 
দিবস তুমি পুজক হইবে সে দিন অতি সাবধানে থাকিও, 

অশিক্ষিত যুবজনের পক্ষে দেবালয় অত্যন্ত ভয়ানক স্থান । 
তথায় লোভ ও কামাদি রিপু নিয়তই পরিভ্রমণ করে ; 

দেখ ঘেন যুবতী গণের প্রতি অপবিত্র দৃষ্টি, ও বৃদ্ধীদ্িগের 
অপমান ঘটন1 না হয়। যাঁজনদ্রবোর অংশ লইয়া জ্ঞাতি- 

বর্ণের সহিত পার পক্ষে বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না; যথা- 
কালে ড্রপরিগ্রহ করিয়া খন সংসাঁর-ধর্মে রত হইনে, 
'ঘখন অর্জিত ধনে পারমিতরূপে পরিবার প্রতিপালন 
করিয়া ধাহ| কিছু অবশিক্ট থাকিবে তাহার কিয্দংশ দান 
ও কিয়দংশ সঞ্চয় করিবে । এবস্প্রকীর আচরণ করিলে 
একরূপ শারীরিক মানসিক, ও সামাজিক ধর্মরক্ষা করা 

স্থইবেক,,1 ইত্যাদি অনেক প্রকার হিতোপদেশ প্রদান 
পুর্বক নিস্তব্ধ হইলেন, ইন্দ্রিয় সকল শৈথিল্য হইতে লা- 
খিল, এবং দেখিতে প্রাণবায়,ও বর্হিগ্রত হইয়া গেল। 
তস্য ভাহধর অস্ত্েডিত্রিয়া রীতিমত সমাপন করিলাম । 
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মাত! অতি সাঁধী ছিলেন, পরমেশ্বর তাহাকে বিধবাত্রত- 
পালনের দুরূহ কষ্ট সহ্য করিতে বছ দিবস, জীবিভা 'রাঁ- 
খেন নাই, পিতার মৃতুর তি দিনিকাতরাযাই তিনিও শবর্পী- 
রেশছণ করিলেন। 

আমি পিতার মানব'লীলাঁ-সন্বরণে জান বিষাদিত 
তই নাই, কিন্তু এক্ষণে মাতার মরণে চতুর্দিক্ শুনা দেখি- 
তে লাগিলাম; আঁতীয়স্বজন এমন আর কেহ ছিল না যে, 
আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে । প্রতিবসীর। আসিয়! অনেক 

বুঝাইলেন অনেক আশ্বীন দ্রিলেন, কিন্তু তখন কোঁন 
মতেই ধৈর্যযাবলম্বন করিতে পারিলাম না। শোক কিছু 
চিরকাল থাঁকে না, শেষে ক্রমে প্রায় সমুদায় শান্তি প্রাণ্ড 

হইল। কিন্তু গুহে কেহ নাই দেখিরা মন? অতিবাদ উদা- 
সহইল, একারণ কেবল ভোজনকাঁল ব্যতীত প্রায় আর 

সকল সময়েই সোমনাথ পড়নে থাকিতাঁম। পিতার সে 
সম্ভ্ত উপদে্ধ শুদ্ধ আব্ণন করিয়াছিলাম তাহাতে কিঞ্ি- 

ন্মাত্রও মনঃসংযোগ করি নাই, কেবল কতিপয় সমবয়ন্ক 
জ্ঞ/তিসমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করিয়। কালহুরণ 

করিতাম। সেমনাথ পউউনে কোন দভ্রব্যেরই অভাঁব ছিল 
ন|, নিত্য স্থুতনং উৎসবে কোন ইক্দ্রিয়েরই চরিতার্থত। 

লাভের অভাব রহিল না। তখন আপনাকে গরম ভাগা- 

বান ও পিতাকে নির্ধোধ বলিয়। জ্ঞান জন্মিল । 

গুজরাট নগরে রজঃঞুত নামে এক সম্প্রদায় আছে । 

তাহার। অত্যন্ত শুদ্ধাচারি, কোন প্রকার কলমঙ্ককর কশ্ধের 

নামগন্ধলংশ্রবে থাকে না।' আমার দুরদৃষ্টক্রমে একদিবস 
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এ সম্প্রদায়ের একজন ধনী মহাজন সোমমাখার্িন। মনত 
আগমন করিষ্াছিল। ভাঙার সমভিব্যাহারে একযুবভী 
বিধবাকন্যা ছিল, এ যোধার এরূপ রূপলাবণ্য. যে, মন্দিরগ্ক 
তাবল্োকেরই নয়ননিমেষ হরণ করিল । বরূজঃগ্ুতদিগের 

কন্যাঁরা বিধবা হইলে প্রায় দেবতার পরিচর্যযণাতেই অতী- 
বাস্থরক্তা থাকে; ভাহারদিশের এমত সংস্কার আছে যে; 
দেবভাঁর! বিধবার্পিভত সামগ্রীসকল পরমপবিত্র জ্ঞাঁনে,আ- 

গ্রন্থ পুর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাক্ষেন। এ দিবস আমীর পু 

জার পালা, স্গুতরাঁং আমীর সহিত এ তরুণীর অনেক ক- 

খোপকথন হইল, এমন কি নিবেদা ড্রবাও হাতে গ্রহণ ক- 

রিতে হইল। এই ঘটনায় আমার পুজ। করাত ছুরে গেল; 
বরং আমি একগ্র-চিত্ত হইয়া! সতৃষ্ণ_নক্ষমে এ নবীন: 
ললনাঁর প্রাতি বারংবার দৃষ্টিপাত কারিতে লাগিলাম। তখন 
বৃহ্ধজ্ঞাতিবর্গ আমার ছুষ্টাতিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া চতুর্দি- 
কে দণ্ডায়মান পুর্ববক তিরক্কার করিতে লাগিলেন অরে 
মূর্খ! তুই আপনি মজিলি এবং আমারদিগকেও মজাঁইলি! 
তোর পিতার উপদেশ কি এইরূপে পরিণত হইল? পৌর- 

হিচ্য কার্ধ্যে জলাঞ্জলি দিয়া এককালে কুলের কণ্টক হইজি? 
তুই এদেশীয় রজঃগুতদিগের আচাঁর ব্যবহার কি কিছুই 
জানিজ্ না ? উহারা নিজে জতি পবিত্র এবং অন্যকেও অ- 
পবিত্র দেখিলে ভাঙার সর্বনাশ করে । এক্ষণে নির্বাসন 
কি জীবন নিধন, এছুয়ের মধ্যে ভোঁর অদৃষ্টেকি আছে 
সোমনাথই জানেন । 

বৃদ্ধ্র'তিদিগের এই ঘ্রকল ভিরন্কংত বাক! আকর্ণন 
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করিয়া তয়প্রযুক্ত মহাঁব্যাকুল হইলাম, এবং অভিশয় ল- 
ছ্জিত হুইয়া তথা হইতে স্থানান্তর গমন করিলাম। পথে 

আঁমিতেৎ বাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই অতিনির্ধবোধ 
বলিয়া ভন! ও পরিহীস করিল; কেহহ গুক্লুতর দণ্ডের 
কথাও উল্লেখ করিয়। ভয় দর্শাইতে লাঁগিল। আমি ন- 
গর পরিত্যাগ করিবার মানসে গেছে গমন পুর্বৃক বাহ? 
কিছু অর্থ হস্তগত করিতে পারিলাম, লইয়৷ প্রস্থান করি- 
লাম। নগর হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ছে 
টে। কোট? নামে এক গ্রামে গিয়। উপস্থিত হইলাম । তথ- 
কালে নিদাঘরাজের রাজ্য তাহে বেলা দ্বিতীয় প্রহর; তখশ 

প্রখর প্রভাকর খরতর-করনিকরোত্বাপিত ক্কর-মিশ্রিভ 
বালুকাময় রাঁজবর্মে পাদত্রাণাতাবে পদবিহার, করিতে 

গদতল দহামান হইতে লাগিল, ভাম্গুর উগ্ররশ্মি-সংষোঁঞ্গ 
উত্তপ্ত পাংশুরাঁশি অগ্রিসখহিলোলে উড ডীন হইয়। দ্বিপ্জ- 
গুল আচ্ছন্ন করিয়। দৃষ্টিরোধ করিল, এবং গাত্রস্পর্শ করি- 
য়া অগ্নিকণারন্যায় দগ্ধ করিতে. লাগিল, তী ব্রহ্্যযাতপে শ- 

রীরস্থ সমস্ত লোৌমকুপ হইতে অবিশ্রীম বিগলিত স্বেদস্থা- 
রা তন্থত্াণবস্ত্র সমস্ত আর্ত হইতে লাগিল; আমি তঙদব- 
স্থাপন্ন হইয়] নিরন্তর পথভ্রমণে বৎপরোনাস্তি অসহা ব্লেশ 
সহ্য করিতেৎ অনিবার্ধ্য ক্ষুৎপিপাসায় অধৈর্ধ্য হইয়। 

নিকটস্থ এক আঁপণে উপস্থিত. হইলাম, তথায় এক জী 

তালবুন্ত ব্জনে গাত্রস্থ সমস্ত ঘর্ম পরিশু্ধ হইলে সিক্ত 
গাত্রমার্জনীদ্বার অঙ্গপ্রত্যঙ্জ সকল পরিষ্কৃত করিয়! আঁ 
পাততঃ কিঞ্চিৎ জলযোথ করিলাম ;--করিয়! শরীর কি্ি- 



| ২২ ] 
ত্র লুস্থ বোঁধ হইলে তত্রত্য এক বৃহৎ দীর্দিকাঁর শুষ্ক- 

ুস্তায়ুত তীরস্থ এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলায় ৬ 
ছাঁয়ায় উপবেশন পুর্বক. জান্দ্বয়ৌোপরি নতশিরঃ হইয় 
মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগখিলাম। মধ্যেই টি 

ভোৌলন প্ুরঃসর চতুর্দিক, লক্ষ্য করিতে শ্রীক্মরীজের 

সুচাু শাসন প্রণালী পর্যালোচনা করিতে লাগিলাম। 

রাঁজার কি প্রবল শাসন ! বিক্রমশীলী পণুরাঁজও হুতনুতাঁ- 

শনষম সূর্য্যতাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বদন ব্যাদান গুর্ববক 
সৃন্ধণি লেহন করিতে২ জলান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ক- 
রিতেছে, দস্তীকুল আকুল হইয়! মৃগরাজের সম্মখে গমনা- 
গীনন করিতেছে; শিখীগণ কলাপচক্র বিস্তার করিয়া 

নীরাকাজ্ক] প্রকাশ করিতেছে, সর্পকূল ব্যাকুল হইয়। 
ময় রপুচ্ছের ছাঁয়াবলম্বন করিতেছে; মণ্ডকদল হীনবল 
হইয়া ছত্রকপ্প-কণিফণাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, 
কিন্তু দুর্দান্ত গ্রীষ্মরজের এতদ্রপ কঠিন শীসন যে, ভীহার- 

দিগের মধ্যে পরস্পরের খাঁদ্য খাদক সন্বন্ধ সত্ত্বেও স্বাঁভা- 
ধিক ছিয়ম অতিক্রম করিয়া আপন ভক্ষা ভক্ষণ করিতে 

বিমুখ হইতেছে, এমত সময়ে সমীপস্থ বন মধ্যে সহস! 

দাবানল প্রজ্ঘবলিত হইয়া উঠিল, দাবানলনিঃ স্থৃত ধমরাশি 
আঁকাশমার্গে উথিত হইয়] চন্দ্রাতপের ন্যায় দিনকর-কর- 
শখ! অররোঁধ করিল; তখন তৃষাঁকুল মৃগকুল ব্যাকুল 

হইয়া ঘনঘটার ঘট। বোধে উর্দদৃষট পুর্ব্বক উর্ধাশ্থাসে 

ডুকিবেগে গমন করিতে লাগিল বিপিন-বিহারী শ্বাপদ- 

 গণযুদিসাহার! হইয়া অরণ্যাত্যন্তুর হইতে দিকদিগান্তর 



[ ২৩ ] 
প্রস্থান করিতে লাগিল; বিহঙ্গকুল শাখীর, শাখা পরিত) 

গ পুর্ব্ক গগনমণ্ডলে উভভীয়মান হইল এবং তদপার্ব- 
বর্তী লৌকাবীর্ণ গ্রাম সমুদয় হইতে মহাবিপদ জনিত 
কোলাহল হইতে লাগিল; আঁমি যখন এবস্তত ব্যাপার 
অবলোকন ও আঁকর্ণন করিয়া ভ্যাসভ্যাম হইয়! আছি 
তখন জটাবল্কলখণরী সঙ্গ্যাসীত্রয় উপস্থিত হইয় সেইস্থানে 

উপবিষ্ট হইল। পরে আমার বিষাদাস্য অবলোকন গু- 
বক কথাপ্রসঙ্গে বিষক্ভাবের হেতু জিজ্ঞাস হইলে আমি- 
ও তখন প্রকৃতিস্থ হইয়। তাঁহাঁরদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিয়। সেই সকল কথ। বিস্তারিত রূপে বিবৃত করিলাম। 
পরে আমার বাক্যাবসানে সন্ন্যাসীরা কহিল * অহে যুবন! 

তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন নির্ববোধ কেন ? 
আমর! নরহত্য| করিয়াঁওত এত ভাবিত হই নাঁই। তুি 
কিয়ংক্ষণ একটি তরুণীর প্রতি সম্পৃহ্ায লোচনে প্রলোকন 
করিয়াই এত তীত হইয়াছ9 যে বেশের কল্যাণে লোকে 

সহত্ৎ অপরাধ ও অতি হৃণিত কণ্মা করিয়াও পার পাই- 
তেছে, এবং ষখহাঁর আশ্রয় অবলধ্ধন করিয়। জগ্রৎমান্য 

ভইতেছে সে বেশ বিদ্যমানে ভাবনার বিষয় কি? তুমি 

আমারদিগের এই তিন জনের উপাখ্যান শ্রবণ কর, তাহ। 
হইলে তোমার উপস্থিত বিপদ-ভ্রম ছুর হইবে,। এই 
বলিয়া তারা স্ব আখ্যায়িকা আদ্যোপান্তবর্ণনে প্রবৃত্ত 
হইল। 
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প্রথম সঙ্গ্যাঁসীর কথা । 

“ আমার জন্মস্থান হরিদ্বার। এম্থান কোন পুরাণ 

শাস্ত্রে গঙ্গা্ধার বলিয়াও উল্লেখিত আছে। হিমালয় 

পর্কাতের গোমুখী নামে প্রবণ হইতে গঙজ। বহির্গত। 
হইয়া উক্ত নগরের সম্মখ দিয়! প্রবাহিত। হওয়ায় উহ! 
অতি পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়! বিখ্যাত। বিশেষতঃ প্রা. 
তিবৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে সানদাঁনের ফলাধিক্য 

থাকায়, তথায় এত ঘাত্রীর সমাঁগম হয় যে, গণিয়। শেষ 

কর" যায় ন|1 এঁ মেলাতে নানা দেশের নানাবিধ মনো 
হর দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইয়। খাঁকে। লোকসমীরোহ- 
স্থলে সততই বিবাঁদ বিসম্বাদ হয় বলিয়া রাঁজনিযুক্ত শীন্তি- 
রক্ষক প্রহরীগণ চতুর্দিক তত্বাবধারণ করিয়া ভ্রমণ করে। 
আমি ও আমার ন্যায় অনেকে, কি ব্যবসায়ী কি যাত্রীদি- 
গ্রের জিনিষ পত্র সুযোগ. পাইলেই অপহরণ করিতাম। 
ক্রমেং চৌর্য্যবত্তিই আমারদিগের এক ব্যবসায় হইয়া 
উঠিল। এই রূপ বৎসর করিতাম, বিস্তৃ সৌভাঁগ্যক্রমে 

এক দ্রিবসও কোন বিপদে পতিত হই নাই। চতুর্থ বর্ষ 
গত হইল, সেই কাল স্বরূপ মেলাতে আমি অসাবধানতা 

প্রযুক্ত এক জন শান্তিরক্ষক প্রহরী কর্তৃক পৃত হইলাম । 
সে নির্ব্বোধ যদ্দি তৎক্ষণাৎ আর সকলকে ডাকিয়া একত্রিত 
করিত, তাহ। হইলেই আমাকে কিছু কাল কারাগারে বা 

করিতে হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া! আমাকে ধৃত করি 
যাই প্রহার করিতে উদ্যত হুইল, আমারও ক্রোধ জন্মিল 
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তাহাতে তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত লগুড় প্রহারে তাহাকে ভূ. 
মিসাৎ করিয়া ন্ম,খে যাহাকে দেখিলাম ভ্টহাকেই আ- 
খাত করিতে লাঁগিলাম। এই প্রকারে ছুই তিন জনকে 
হত ও চারি পাঁচ জনকে আহত করিলে, আমার সেই যম- 

মুর্তি অবলোকন করিয়া তৎকাঁলীন কেহই বশ্মখে আঁগ- 
মন করিতে সমর্থ হইল না, আমি সেই জনাকীর্ণ স্থল হই- 

তে এমন বেগে পলায়ন করিলাম যে, আমাকে ধৃত করিবে 
কি, সকলে আপনৎ প্রাণ রক্ষা করিতে ব্যতিব্যস্ত হইল। 

আমি একভাবে প্রায় ছুই ক্রোঁশ পথ আসিয়া একবার 
পশ্চাৎ ভাে দৃষ্টি করিলাঁম __ করিয়া দেখিকাম কেহই 

নাই, তখন ঘন নিঃশ্বান পরিত্যা করিতেৎ অতি জআাঁব- 

ধানে আস্তে এক নিবিড় অটবীমধ্যে প্রবেশ করিলান, 
এবং সেই জনশন্য বিপিনাভ্যন্তরে, কেহ অনুসন্ধান লইৰে 

না, জাঁনিয়! এক বিশাল তরুমূলে আসীন হইয়া চিন্ত] 
করিতে লাগিলাম। “উঃ রাগ ন। চণ্ডাল! এক মুহূর্তে 
কি সর্বনাশ হইয়। গেল! গ্রহ ন। হইলেই ব! এপ্রকাঁর 
ঘটিবে কেন ! যাহাহউক, আমার আর কোঁন ত্রাস নাঁই। 
কিন্থ পরিবার গুলার দর্শ। যে কি হইবে তাহ। জানিতে 
পারিলাম ন।, এই বড় ছুঃখ । অতএব একবাঁর নিশীষোঁশে 
পুছে গমন করিয়া কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত সন্ধান 
লওয়া উচিত; আবাঁর মনে করিলাম দুর হউক, আর সে 
চেষ্টায় প্রয়োজ্জন নাই, কোন না| কোঁন মতে যদি প্রকাঁশ 
হয় তবে অমনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে । পরিজ- 
নের অদৃষ্টে যাহ। আঁছে তাহ। কে খণ্ডন করিতে পারি- 

গ 
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বে? এই ভাবিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করাই বিধেয় বিৰে- 
চন। স্থির করিলাম। যখন দেখিলাম কমলকান্ত অস্তাঁ- 
চল চুড়াবলম্বন করিলেন, দশদিক ভিমির-জাঁলারত হইতে 

লাগিল, লোঁকের গতিবিধি অনেক হাঁস হইয়া আসিল, 
এবং বিহঙ্গকুল শ্রেণীবদ্ধ গুর্ববক আকাশ মা্গেউভ ভীয়- 
মাঁন হইয়। আবাস রৃক্ষাতিমুখে আগমন করিতে লাগিল; 
তদনন্তর কুষুদবান্ধব স্বুশীতল কররশীখা! প্রসারণ গুরঃসর 
তমসজাঁল বিদীর্ণ করিয়। স্বীয় প্রণয়িনীর সহিত আলিঙ্গ- 
নাভিলাবে শ্মিতবদনে আঁগমন করিতেছেন তখন সেই 

অরশ্যাত্যন্তর হইতে বহিষ্কত হইয়! প্রস্থান করিলাম। পা 
ছে কেহ চিনিতে পাঁরে এই ভয়ে এবং লোকে আস্থা ভক্তি 

করিয়। আতিথ্যসেবা করে এই আঁশয়ে পরদিবস দণ্ড কম- 

গুল ও ব্যাঘ্চন্ম সংগৃহ করিলাম এবং তদবধি সঙ্গ্যাসিবে- 
শে দেশেং দেশভ্রমণ করিতে মাসাবধি হইল এই নগরে 

উপস্থিত হইয়া এই চুই জন ধর্মভ্রাতার সহিত সাঁক্ষাং 
মীত্র সমধিক প্রণয়জীলে আবদ্ধ হইয়। অদ্য পর্যন্ত তিন 

জনে একত্রে আছি।” 

দ্বিতীয় সন্গ্যাসীর কথ। | 

“ভাই ! আমি'ব্রা্ণতনয় ; আমার নিৰাস চটউগ্রামের 
মিকট তাঁলচট1। এই গ্রাম অতি সামান্য, ভদ্রলোকের 

বাস প্রা নাই ৰলিলেই হয়। আমার পিত! অতি দরিদ্র 
ছিলেন; কিন্তু কাঁয়ক্রেশে সংসার যা! নির্বাহ করিতেন, 
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এক দিবনের নিমিতেও নাইৎ শব ছিল না। আমার 
জন্য তিনি কেবল কতক গুলিন কুপৌঁষ্য ভিন্ন আর ক্ষিছুই 

রক্ষ! করিয়। যাইতে পারেন নাই। আমি একেতে। আতি- 
শাঁয় মুখ?আবার পান-দোষেও,বিলক্ষণ পটু, সুতরাং সংসা- 
রের অপ্রতুল ঘৃচাইতে কোন ক্রমেই যোগ্য হইলাম না৷ 

প্রত্যহই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পরিজনের। তিরক্কীর কবি- 
তেন; অবগও্ বালকের! ক্ষুংপিপাঁসাক্রান্ত হইয়। ছুগ্ধের 
জন্য অবিশ্রান্ত চীৎকারধূনি ও উত্তমর্ণের। আপনং প্রাপ্যের 
নিমিত্ত সর্বদা উত্তেজন। করিত, আমি কিছুতেই কোন 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম না। এক দিন দিবা ভূতীয় গ্রহর 
অতীত হইয়াছে তথাঁপি আহারের কোন উদ্যোগ নাই, 
তখন মনে অত্যন্ত ঘণা উপস্থিত হইল; এবং কি প্রকারে 
অর্থোপার্জন করিব, এই চিন্তা জন্মিল। ভাঁবিলাম তীর্থ- 
স্তনে ষে সকল লোক আগমন করিয়! থাকে, প্রায়ই কিছু 
ন। কিছু দান করে । লে স্থানে গমন করিলে কখনই বঞ্চিত 

হইব না, দশের নিকট অন্প পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেই আঁ- 
মার যথেষ্ট হইবে । চক্দ্রনাঁথ ভীর্থ এখান হইতে *পপ্জ 

ক্রোশের অধিক হইবে না, অতএব কলাই যাত্রা করিৰ। 

ইতিকর্তৃব্য স্থির করণান্তর ছুই এক খণ্ড তৈজস যাঁহ। অৰ- 

শিষ্ট ছিল, বিক্রয় করিয়। সে দিনের আহারাদি সমাপন 
হইল, আর পাঁথেয় জন্য হস্তেও কিঞ্চিৎ স্থিত রাখিলাঁম। 

পরদিবস প্রত্যুষে গাত্রোথান গুর্ববক “হুর্গ। শ্রীহরি ” বালয়। 
প্রস্থান করিলাম। 

চন্দ্রনাথে উপনীত হইয়া বন্ধ যাত্রীর সমাগম দেখিয়। 
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মনেং কতই সন্ভষ ও আশ্বাসিত হইলাম । কিন্তু এষা ত্রার 
ফেবঙ্গ মনোরথ মাত্র হইল। চক্দ্রনাথ-মন্দিরের অনতিদৃরে 
এক উদ্প্রতঅরবণ আছে । যাত্রীগণ প্রথমতঃ মহাদেব দর্শ- 

নশদি করিয়া এ আগ্নেয় নির্ুরের নিকট গমন পূর্বক রীতি 

মত দাম ধর্ম্মাদি কার্ধায করে; একারণ সঙ্গাসীর। উল্লোখিত 
স্থানের সম্মখে একহ খণ্ড বস্ত্র বিস্তার করত উপবিষ্ট 
হইয়| থাকে। দীতীগণ ষথাঁশক্তি কেহ তণ্ডল, কেহ কপ 
দ্দক, কেহ তাঁয মুদ্র1, কেহ ব1 রৌপ্যমুদ্রা দান করিয়। ধায় 
ইহাতে একং জন দশ বারে] টাঁকা করিয়! প্রাপ্ত হয়। 
আমিও অতি ছুঃখি ব্রাক্ষণ বলিয়। তাঁহীদিগের নিকট 

স্বীয় ক্লেশের বিষয় বিশেব অনুনয় বিনয়ের সহিত গৌঁচর 
করাতে ভাহণর। ছুই চাঁরি কপর্দাক করিয়! দেওয়াঁয় আমার 
ছরদৃষ ক্রমে একটী টাঁকাঁর অধিক পাঁইলাম না। তখন : 
বড় ধিষীদিভ হইয়। আপন অদৃষ্টকে নিন্দ। করিভেহ সন্ধ্যা 
মিবেশের আশ্চর্য্য ত্ত ভাঁবিতেহ গৃহে প্রত্যাগমন করি- 
লাম। ভদমন্তর অন্য কোন উপাঁয়ান্তর ন। দেখিয়া সুভ 
রাঁং জগ্যাসিবেশ ধারণ পূর্বক যেং স্তনে লৌকযাত্রা দৃষ 
হয় সেইং শ্বানে গমন করিতে লাশিলাম কিয়ৎকাঁল 
এতদ্রপ করিতেহ ধিলক্ষণ দশ টাক! লাঁভও হইতে লাগিল 

তঙৎকাঁলে আমাকে আর কে পায়, এই ব্যবসাঁয়ই সার 

বলিয়। দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেৎ শ্রীক্ষেত্র প্রণাধামে 

এই তৃতীয় তায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল প্রণয়স্থৃত্রে বন্ধ 
হইয়! উভয়ে একে এই গুজরাট নগরে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছি ”1 রি 
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তৃতীয় সন্যাসীর কথা ! 

ভারতবর্ষের গুর্বব দক্ষিণ প্রান্তে মছুর। নাদে এক স্থান 
আছে, উহার অন্তর্কন্তা করিপট, গ্রাম আমার বাঁসস্কান। 
আমি সামান্য ব্যবসায় করিয়। দিনপাভ করিতাঁম । আঁ 

মার আঁবাঁস হইতে ষোল ক্রোর্ অগ্নিকোণে সেতুবন্ধ 
রামেশ্বর । রঘুকুলতিলক স্ুর্ষবংশধর দশরথাত্মজ শ্রীরাম 

চন্দ্র ষকাঁলীন পতিপরায়ণ। অশেৰ গুণব্তী জাঁনকী দে- 

বীর উদ্ধারার্থ লক্কাদ্বীপে গমন করেন, তংকালীন এ জেতু 
বদ্ধ করিয়া তছছপরি রামেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন 

কফরেন। এস্বান একেত পাবত্রতীর্থ তাঁহে আবার রাম- 

লীল। পর্ববোপলক্ষে বংসর২ মহাঁসমারোৌহ হওয়াতে জনা- 

কীর্ণ হয়। আমি তদ্দশ'ন লাঁলসায় কেৌতুকী হুইয়। কিঞ্চিৎ 
পণাদ্রধ্য সমভিব্াহারে তথায় যাত্রা করিলাম। 

উদ্দেশ্য স্থানে উপনীত হইয়া আপনি আপন জজ্জ। 
করিয়া অবস্থিতি করিলে ক্রেতাগণ আগমন পুর্ব্ক দ্রবাদ্দি . 
ক্রয় করিতে লাগিল। সামগ্রী সকল মসুমুলো বিক্রীভ 

হওয়ায়, আশীর অতিরিক্ত অর্থলভ ঘটিল; তখন মনেন 

ভাবিলাম এবার সহজ দায় রাখিয়াও অগ্রে বিবাহ করির। 

সংসারধন্মে প্ররত্ত হইব। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়। পুর 
মত বাণিজ্য চালাইতে লাগিলাম। আমার বিপণিতে 
যে সকল ত্রয়ী ক্রয় করিতে আগমন করিত তন্মধ্যে এক 

ৰারবনিতা প্রতিনিয়তই সামগ্রী ক্রয় করিত। সেই বাঁর- 
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ৰিলাসিনী বড় রূপবতী নয় কিন্তু বয়স্থাঁ; এবং যখন সে 

কোন বস্ত ক্রয় মানসে আমার আপণের জন্গিকট আসিয়। 

দণ্ডায়মান। হইত, তখন ঈষদ্ধাস্য বদনে এমন একটী 
তঙ্গী করিয়! কটাঁক্ষ নিক্ষেপ করিত যে, তাহাঁতে আমার 

অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া চঞ্চল হইত এবং যদিও এ 
মহিলা অতি নীচকুলজাঁতা, ও বেশ্যার প্রেম আঁপাভতঃ 

সুখকর ভবিষ্যতে নাঁনা ক্লেশকর এবং অধর্শেোর আকর 

স্বরূপ, এসমস্ত বিশেষ জীঁক্ষিতাম, তথাপি মোহান্ধ হইয়, 

তন্তকীটের ন্যায়, এ চতুর। রমণীর কৃত্রিম প্রণয় স্তুত্রে ক্রমেৎ 
আবদ্ধ হইতে লাগিলাম। যেমন মৃশমদের গন্ধ লক্কায়িত 
হয় না, সেতু ছারা জলধির জল রোঁধ কর। যায় নাও 

জ্বলপ্তানল বক্্ীবরণে অপ্রকাশ থাকে ন।, তদ্রপ আমার 

সেই পাঁপ কণ্ম বুযত্তেও গৌঁপন রহিল ন1। তখন প্র- 

তিবেশীর। আমাকে জাঁতিভ্রষ্উ বলিয়া! পরিত্যাগ করিল : 

অধিক কি আমার সঙোঁদরণণও আহারব্যবহাঁর বীখিল 

না। আমি সর্ব প্রকার সামীজিক আঁচার হইতে রহিত 

হইয়। কিঞ্িন্মীত্র কুঠিত হইলাম না! বরং জাতি ও লক্' 

ভয় ছুর হওয়াতে এ কুলটাকে সহধর্মিণী নির্বিশেষে 

রক্ষণাবেক্ষণ ও সুখে কাল যাপন করিতে লাঁগিলাম ! দে- 

শের মনুষ্যবর্থ দ্বেষের বশীভূত হইয়। আঁনারদিগের মেই 
প্রণয়সূখ সহ্য করিতে না পারিয় এরূপ উৎপাত আ'রস্ত 

করিল যে, কোন মতেই আর দেশে বাঁস করিতে অক্ষম 

হইলাম না। অবশেষে অনেক বিবেচনা করিয়। আপি 

যোঁশি-বেশীবলম্বন পর্বক বান্ত্রীকে যোশিনীর বেশ ধারণ 
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করাইয়া বিপক্ষ পক্ষ হইতে আঁপনাঁকে উদ্ধার করত স্কা- 
নান্তর প্রশ্তান করিলাম । 

মছ্ুরা হইতে কিয়ন্রিবস উত্তরাঁতিযুখে গমন করিয়া 

কুষণ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় নাি- 

ফের। পাস্থৃবর্গকে নৌকাঁষোগে পারাঁবার করিতেছে দেখিয়া 
আমিও আমার প্রণফিনীর হল্তধাঁরণ পুর্ববক অন্যান্য পথি- 

কগণের সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ ক্রিয়া আৌতন্বতীর 
পর পারের নিকটবন্তা হইয়াছি এমত সময়ে বহজ্ঝটিকা 
উথত হইয়। আম;রদিগের তরণী উদ্ধাধঃদেশে মহাবেশে 
গ্রক্ষেপ করিতে লাগিল, উর্চিমাল। এীরাবত অদূশ কলেবর 
ধারণ পুর্ববক মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় গর্জন করিতেং অত্যন্ত 
গ্রচণ্ড পরাঁক্রমের সহিত ছেলিতে দোলিতে আসিয়1 বাহিক্র- 

নখশস্প-শষ্য।-মণ্ডিত উপকূল বিদীর্ণ করিয়া প্রকাণ্ড 
স্বত্তিক। খণ্ড সকল জলা ক'রতে লাশিল। এবম্বিধ অ- 

ঘভ ব্যাপার নেত্র গোচর হওয়াতে জ্ঞানেক্দ্রিয় এক কালে 

রহিত হইল, কণ্ঠতাল শুষ্ক ও বাঁগিক্দিয় অবশ হইতে লা- 
গিল, এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়। চিত্রাপিতের ন্যায় রছেলাম 

কর্ণধারের করাস্থত নৌকাদণ্ড পরিচ্যুত হইয়া জলমগ্ন 

হইলে আমারদিগের আশ্রয় হীন বহিত্র, বায়ুর প্রবল 
গতির পরতন্ত্র হইয়। একতাঁন বেগে চলিতেহ তন্সিকটস্থ 

এক উপদ্বীপে আলিয়! লাগিল। তখন যেন গুন-জরবন 

প্রাপ্ত হইয়! জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে তরণী 

হইতে অবরোহণ করত গমন করিতে লাগিলীম। ক্ষণবি- 
লন্বেস্ট নিৰিড়-ন্রিদ-নিচয় জলভারে অবনত হইয়া ধবনি- 
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কার নার দশদিক আরিত করিল, তভীহাতে জবাকুস্ুম 

সঙ্কা্শ কাশ্যপেয় রশি আচ্ছাদিত হইলে ঘোর অন্ধকারে 

তমন্বিনী বোধ হইতে লাগিল, দর্শনেক্দ্রিয় এক কালে 
'অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিল; মধ্যে সৌদাঁমিনীর গমনাঁগমনে 
তজ্ঞ্যোতি-প্রভা সহকাঁরে শনৈঃ শমৈঃ পদসঞ্চারণ করিতে 
লাগলাম । ঘন জীমুত গর্জনে ও অশনিপতন-শবে 

শ্রবণেক্দিয় বধির হইয়া গেল; তখন কিকরি, কোথাঁয 

যাই তাবিতেৎ অন্প ব্টিকণ; পতিত হইতে লাগিল। 
যোগিনী একেত অবলা তাহে অল্প বয়স্ক; কোথায় আঁ- 

দিল এবং পরেই ব। কি হয়? এই সকল চিন্তায় নিমগ্ন। 
হইয়া রোদন করিতে লাঁশিল। আমিও বষংপরোনান্তি 
বিপদাঁপন্ন হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পুর্ববক দতবেগে ধাঁ 
বমান হইলাম । অনতিবিলম্বে ভিত্তিহীন এক পণ্াবী- 

খিকায় আঁসিয় দেখি শের সেই বিপণি কেবল নাগা উ- 

দাঁসীনে পরিপুর্ণ, তীহার। অনবরত হরৎ বোমিৎ বিশ্টেশ্বর 

বলিয়। চীঃকার ধূ্ন করত অগ্নি প্রজ্মলিত করিয়। অজ 

প্রত্যঙ্ক সকল উষ্ণ করিতেছে । উহারা যোৌণিনীকে নয়ন- 

গোচর করিব। মাত্র প্রনত্ত হইয়া হাস্য পরিহাসের সুত্র- 

পাত করিল। আঁমি মহ! ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার আন্ত 
করিলে কোন পাষণ্ড রাঁগান্ধ হইয়া আমাকে গুকার 

করিতে উদ্যত হইল । আমি একাকী, কি করি, সুতরাং 
দাঁবাগ্রির ন্যাঁয় ছুঃখাঁনলে দগ্ধ হইতে লাঁগিলাম। যো. 
শিনী, মব-প্রেম-পপাসাতেই হউক, বা আপদে পতিতা 

হইয়াই হউক, নিস্তন্ধ। হইর! রৃহিল। 
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বঞ্টি মুষলধ।রায়্ প্রায় এক প্রহর কাল পর্যন্ত হইয় 

এক কালে নিঃশেষ হইয়| গেল । প্রগাট জলধর সম্ৃহ 
ছিন্ন ভিন্ন হইলে অংশুধরের অংশুপ্রভ। অন্পহ প্রকা- 
শিত হইতে লাগিল; তখন বোঁধ হইল বেলা চারি দণ্ড 
আছে ছুর্,স্ত উদ্বাসীনেরা একেহ সকলই প্রস্থান করিল, 

কেবল একজন মাত্র থাকিল । “ রীম বল বিপদ গেল” 

বলিয়া এক দীর্ঘনি-শ্বীস পরিত্যাগ পুরঃসর তাহাঁকে 

জিজ্ঞাসিলাম তাই ! তোমার সঙ্গীগণ সকলই গমন ক- 
রিল, ভুমি যে বিলম্ব করিতেছ ? সে হাঁস্য করিয়া কহিল 
“ তাই ! তুমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াও যখন জিজ্ঞাস্ত হই- 
তেছ তখন অত্যন্ত বিস্ময়াপন হইলাম । আমি যত দিন 
এ মূর্খ গুল।র সহবাস করিয়াছি একটী দিনও সুখী হইতে 
পারি নাই; উহাঁর। নখে বলে এক, কার্ষেয করে আর। 

বাহার] কামাদি রিগ্গর প্রভূ বাঁলয়। মহাগ্ুরুষ আথা। 

ধারণ করে তাহাদিগের কি সেই রিগ্ুর দাসত্ব স্বীকার 
কর| এই পবিত্র আশ্রমের ধর্ম? তুমি এক জন সাধুপুরুষ 
সন্ত্রীক হইয়। তীর্ঘ পর্যটন করিতেছ, তোমার প্রতি 'কি 

রূপ অত্যাচার করিল দেখিলেত? এবক্প্রকার বিশ্বাস জ- 
স্নাইএ। আমার পশ্চাং২ ভমণ করিতে লাঁগল। আমি 

অগ্রে জানিতাঁম না ঘষে ধূর্তের সকল ধন্ম কথ] কেহল 

মুখ তারতী। মে আমার সটিত পরম মিত্রতা বাবহার 

করিত কিন্তু োখিনীকে গোপনেহ কুমন্ত্রণ! দিয়! উভয়ে 
পলাঁয়নের ষড়যন্ত্র করিয়া রাঁখিয়াছিল। একদিন সমস্ত 

দিবস পর্যটন করিয়া রজনীতে নৎস্যবন্দর নামক এক 
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স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলাম, পরে বাঁসস্থান নির্ণয় 

করত আহারাঁদি লমাঁপনানন্তর বিশ্রামার্থী হইয়া সকলেই 
শয়ন করিলাম। জমস্ত দিবসের পরিশ্রমে আমি এরূপ 
নিদ্রাভিভূত ₹ইয়াছিলাম যে, সেই রজনী মধ্যে একবারও 

জাগুত হই নাই, প্রাতঃকালে শয্য। হইতে গীত্রোথান 
করিয়| দেখি ষে সে ষোগিনীও নাই, সে উদাসীনও নাই, 

আঁমি কেবল একাকীই রহিয়াছি। তখন মনে ভানি- 
লাম ষে | 

“পাঁপেতে অর্জিত ধন প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় । 

তেমনি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।॥” 

ভাই রে! যেধনের আশাবলম্বন করিয়া দেশ ও বেশ 
পরিবর্তন করিয়াছি, ভাহার বিচ্ছেদে হৃদয় বিদীর্ণ হই- 
তেছে বোধ হয় যেন কত শত লৌহ শলাঁক বক্ষঃস্থলে 

বিদ্ধ রহিয়াছে; স্বাপ্ত অশান্ত হইয়া জীবনে জীবন ধন 
করিতে উদ্যত হইয়াছে । দেখ! এই জনস্ত দেশদেশা- 

স্তর ভ্রমণে নাঁন। প্রকার যন্ত্র ভোগ করিয়াও তাহাকে 

অন্পসন্ধান করিতে ত্রুটি করিতেছি ন1 এক্ষণ মনের এতা- 
ধিক একাগ্রতা ষে তাঁহার সহিত একবার নাঁক্ষাঙ ঠই- 

লে তাহাকে হস্তগত করিতে পাঁরি ব। না পাতি £েই 

অম্নান কমনীয় মুখপ $£জ অবলোকল্প করিলে কৃতদ্রভ'থ 

হই । 
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সন্যাসীর শেষ বিবরণ । 

গুজরাটী ত্রাক্ষণকুমাঁর কহিল মহাশয় ! এইরূপে সেই স- 
ন্যাসিত্রয় স্বীয় উপাখ্যান বলিয়। আমাঁকেও সঙ্গ্যাসি বেশ 

ধারণ করাঁইল । তদনন্তর চারি জনে একত্র মিলিত হইয়া 
নানাস্বান পর্যটন করিতে লাগিলাম । আমি প্রথমৎ নবহ 

দেশনগর নদ নদী বন উপবন প্রতৃতি স্বভাবের কীর্তি নেত্র 
গোচর করিয়া পুলকিত হওয়াতে পুর্ব বস্তান্তি একপ্রকার 
বিশ্বৃত হইয়াঁছিলাম, কিন্তু শেষে আর সে সকল দর্শনে 
নুখ জন্মিল না, দিনং পথ শান্তিতে শারীরিক প্রানি ও 

মানসিক মানি প্রবল হইতে লাগিল, তখন আর উপায় 

কি তাহাঁদিশের মতেই মত দিয়! চলিতে হইল । 
ভাহাঁরা কখন জ্ঞানী হইয়া, “সংসার মিথ্য। কেবল 

ইন্্রজাল তুল্য” বলিয়া হাস্য করত আঁপনাঁদিগের যোগ 
নাহাত্সা জানাইত; কখন চিকিৎসক হইয়া হরিতাঁল ভক্মা- 

দি অসাধ্য উষধ বিতরণ করিত; কখন জ্যোঁতিজর্ভ হই- 
যাও কাহার কিরূপ ধনভাগ্য ও সন্তান সুক্ৃতি, হস্ত কোঁষি 
দেখিয়া বলিয়! দিত। ইত্যাদি যত প্রকার প্রবঞ্চনাজাল 
তাহারদিগের শিক্ষ। ছিল, তন্দ্রা! জবোঁধ মনুষ্য সমাজ 

বিশেষতঃ কাঁমিনী মণ্ডল বঙ্গন করিয়। দিবাভাঁগে গমনাঁ- 

গমন করিত; আর রাত্রিষোগে কেহ বেশালয়ে। কেহ 

মদ্িরালয়ে, কেহ ব! চৌর্য্যবৃত্তির প্থাও দেখিত। যখন 
আমর] কাঁশীধামে আদিয়! উপস্থভত হইলাম, তখন প্র- 

থম সগ্যাসী স্বকৃত হত্যাবাপার লোকে বিস্মৃত হুইয়াছে 
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ভাবিয়া স্বদেশ হরিদ্বারীভিমুখে প্রয়াণ করিল; দ্বিতীয় 
উদাসীনের বিলক্ষণ সঙ্গতি হওয়ায় বিদেশে দ্বেষ করিয়া 

চলিয়]! গেল) তৃতীয় সন্ক্যাসীও যোঁখিনীর তথ্যান্ুবক্ষান ন। 
পাইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল । আমি একাঁকী কেবল আ- 

মার স্বকৃত ছুক্কিয়ার অশ্নতাঁপ করি, এবং কিসে কত দিনে 

পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হইব, এই চিন্তায় নিমগ্ন 
থাঁকি। এক দিবস মণিকর্শিকার ঘাটে আসীন হইয়া আছি 

এমত সময় একটা ব্রাহ্মণ সান পুজা সমাঁপনানন্তর গৃহে 
গমন করিতেছিলেন, আমাকে দেখিতে পাইয়া, আমাঁর 

আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করত আমীকে জিজ্ঞাসিলেন 

“পেঁসাই ! অদ্য অন্পপুর্ণার বাঁটীতে অনেকে দাঁন করিবেন 
বলিয়া সকল প্রকার উদানীন একত্র হইয়াছেন, আপনি 
এখনও ষে এই খানে অবস্থিতি করিতেছেন 2" আম 

প্রতুযুত্তর করিলাম মহাঁশয় গে! ! আমার ষে বিপদ ভা 
হাতে আর কোন বিষয়েই উত্সাহ নাই, অধিক কি আ- 

হারে কুচি জন্মে ন। এবং নিদ্রাও বিস্ম ত হইয়াছি | তিনি 
সর্দয় হইয়া কহিলেন “ মহাশয় ! উদাসীনের আবার 

আপদ কি? ভাল ! মংসকাঁশে আসুন, আঁম! হইতে যদি 
আঁপনকাঁর কোন উপকার হয়,সাধ্যান্ুসারে চেউট। করিব ।" 
আমি এঁ কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার পশ্চাঁৎৎ গমন করিলাম, 
এবং তাঁহার লিলয়ে উপস্থিত হইয়া ভোজনাদিকার্ষয সমা- 

ধা করিলাম । তিনিও আহারান্তে আমার জমীপে আঁগমন 

গুর্ববক আসন পরিপ্রুহ করিয়া বিপদের হেতু জিজ্ঞাসিলে 
আন্ুপুর্বিক সমস্ত বাক্ত করিলাম। ব্রাঙ্গণ ননোনবেশ 



[ ৩৭ | 

পুর্ব আকর্ণন করিয়! ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন হো বপ্রকু- 

মার কেবল বুদ্ধি ও সঙ্গ দোষে ঘংপরোনাক্তি ছঃখ 
ভোগ করিয়াছ। যদি কোন প্রকার ধণ্মনীতি শিক্ষ। 
করিতে, তবে এতদ্রপ বিপদগ্রস্ত হইতে না, সে যাহ্াঁহউক ! 
তজ্জন্য আর অধিক শোকের প্রয়োজন নাই; এইক্ষণ 

যে, জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেও পরম ভাগ্য । এসংসারে 
যত প্রকার আশ্রম আছে, ইহার কোন আশ্রমেই নির- 

বচ্ছিঙ্ন সুখ নাই, নুখভুঃখ রথচক্রের ন্যায় গতাঁয়াত করি- 
তেছে। যদ্দি কেহ সৌভাগ্য ক্রমে কখন ব্রহ্গঙ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন তবেই যা! হউক, নচেৎ উপায়াস্তর নাই। 
যিনি সেই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েন, তিনি ষে কোন আশ্রম 

আশ্রয় করেন, কিছুতেই অস্থুখ বোঁধ করেন না। কিন্তু 
সে অতি ছুরহ ব্যাপার, বছ জন্মজন্মান্তরের লাঁধনতরুর 

মোক্ষফল, সামান্য জীবের কথা কি, সাধুব্যক্তিরও ঘটিয়: 
উঠ। ভার । আপনি এপর্যন্ত সামান্য নতিজ্ঞানেও অন- 

ভিজ্ঞ, সে চরম বাক্যের তাৎপর্যা কি বুঝিবে 2 অতএব 
সে আলোচনার আবশ্যকতা নাই, এক্ষণ ষে পরামর্শ 

নির্দেশ করিতেছি তাহাই কর 1” আমি জিজ্ঞাদিলাঁম 
মহাশয়! যে উপদেশ প্রদান করিবেন আজ্ঞা করুন্: 
তখন তিনি অন্থমতি করিলেন রাঁজবাটীতে ব্রঙ্গানন্দ আঁ- 
চার্য্য স্গিধানে গমন কর, তিনি সর্বশীন্ত্রে সুপ্ডিত যখন 
যে বিষয় জানিতে অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই 
অবর্ণত হইতে পারিবে; তিনি, সমস্ত সংশয় পরিচ্ছেদ 

পুর্ব্বক প্রতোক বিবয়ের শিক্ষা প্রদান করিবেন ।” আমি 
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সেই বাক্যপ্রমাণে অত্র রাজপ্রাসাদে আগননের পুর্বে 

বিশ্বেশ্বর সমীপে সজল লোচনে প্রার্থনা! করিতেছিলাম 
হে দেবাঁদি দেব মহাদেব! আমার কামনা যেন পরিপূর্ণ] 
হয়। বুদ্ধিমাল। সন্গাসির গুর্ব্ব বৃত্তান্ত সমাগত করিয়া 
স্বামীকে কহিলেন, নাথ ! «“আ'চার্যদেব এ উদ্দাসীনের বি- 
স্তারিত বিবরণ'অবগত হইয়। পরিব্রাজককে সম ভিব্যাঁ- 
হারে লইয়া স্বীয়তধনে গমন করিলেন। এক্ষণে আপন 
বিবেচন| করিয়া দেখুন. যে, জটাবজ্কলধারী ভাঁক্ত যতিরা 
কিরূপ প্রকার ভয়ানক লোক! উহাঁর। কেবল ধর্শের 
কাঁচ কাচিয়া নিরন্তর গুরুতর পাঁপকন্ম করিয়]ও গুপুরাঁখি- 
তে অনায়াসে অক্ষম হয়, এবং তদীরাই আপনারদিখের 
চিরবাঞ্চিত মাঁনস নির্বিঘে সফল করে ।” 

সন্যাসীদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর রাজা প্রিয়দর্শন 

বলিলেন প্রিয়ে ! “এইক্ষণকার সন্গ্যাসাশ্রমগ্রহণ প্রায় এঁ২ 

কারণেই হইয়! থাকে বটে, কিন্তু আঁমার মে মানস নহে; 
আমি ধনমদে মত্ত হইয়। এতকাঁল রিপুগণকে এক্বোঁরে 
রাঁজ। করিয়া ছিলাঁম, তাহাঁদের আজ্ঞানুব্র্ণ হইয়া প্রায় 
সনস্ত কীর্যাই করিয়াছি তজ্জন্য এইক্ষণ এই মহানিষ্উকর 

রাজ্যসম্পদ. পরিত্যাগ করিয়। সঙ্গ্যাসধন্ম আশ্রয় ন। করি- 
লে কোঁন মতেই সেই প্রবল পরাক্রম রিপুদমনে অক্ষম 
হইব না, ইহ] ভিন্ন আমার মনোতীক্টসিদ্ধির অন্য সদ্ু- 
পায় আর কিছুইত দেখিতেছি ন।”। রাজার বাক্যাৰ- 

দানে রাজমহিষী কিয়ৎক্ষণ নিজ্তদ্ধ হইব| চিন্তা করিতে 

লাগিলেন -- এইক্ষণে ইহার মনের যেরূপ নসুতাৰ 
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দেখিতেছি তাহাতে বুঝি আমার চিরবাঞ্জিত মানস সফল 

হয়, অতএব সছ্ুপদেশ প্রদানের এই উপযুক্ত সময় ” 
ইহ ভাবিয়া মৃদু মধুস্বরে কহিতে লাগিলেন নাথ ! “আপনি 
শৈশনাবস্তা হইতে রাজভোগে প্রতিপালিত হইয়! আ- 
সিয়াছেন শারীরিক ছুঃখ কাহীকে বলে, তাহার লেশ 
মাত্রও অবগত নেন, এইক্ষণে এককালে এই অতিশয় 
কষ্টসাধ্য আশ্রম গ্রহণ করিলে হর্টীৎ প্রাণ-নাশের সন্তা- 
বন!, যদি বলেন “ যে জন এতকাল কেবল ছুষ্কৃত 

রা প্ররস্ত ছিল, তাঁহার আর জীবনধারণে কিস্ুুখ” 

কিন্তু সে বিবেচন। কোন মতেই সদ্বোধ হইতেছে না, 

কাঁরণ বহু স্মকৃতিদ্ুর্লত, এই মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া 
এতকাল কেবল পাপাচারে রত ছিলে, গ্ণোর নামও 

কখন স্মরণ কর নাই, এখন যদ্যপি এজন্মের শেষ হয়, 

তবে মনুষা-দেহ ধারণ করিয়া কি ফল হইল) 

কিকেবল পশুবৎ কতকগুলি কার্ধ্য করিরাই মন্তষ্যনী- 
মের সকল করিলে? না ধনেশ্বর হইয়। এই জন্মের 

সার্থকত। লাভ করিলে? কি বলিয়া সেই জগখপ- 
তির অপক্ষপাত বিচারে আপনাকে নির্দদোধী প্রমাণ ক- 
রিবে সেখানেত উৎকোচের প্রথ। চলিত নাই, বা নৃপতি 
বলিয়াও ক্ষম| প্রাপ্ত হইবে না' আর ঘদ্দি ক্টেশ্রেফ্টে 

প্রাণই থাকে, তবে তাহাঁতেই বা কিফল হইবে ১ বনে 
ও পরণুহে বাস এবং ফলমুল ক্ষণে যদি ধন্ম সঞ্চয় 

হইত, ভবেত পশুপক্ষী সর্বাপেক্ষা পরমধার্মিক ও শেক 
জীব বলিয়। গণ হইত. শরীরকে কষ্ট দিলে রঃ 
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ধর্মই উপার্জন হইতে পারে না, ধর্ম সঞ্চয় করিবার 
প্রথম ও প্রধান কার্ধ মনকে বশীভূত কর।, কিন্ত মহারাজ ' 
দেখুন দেখি! যদি দেহের কোন অংশে অপ্পআঘাত 
লাগে, তবে মন অন্য কার্য হইতে এককাঁলে অন্তারিত 
হইয়া! কেবল তাঁহারই উপশমের চেষ্ট! করে; আর আঁপ- 

নিষখন সেই আশ্রম গ্রহণ কাঁরয়া অসহা টহিক কষ্ট 
সমূহ গ্রহণ করিতে আরস্ত করিবেন, তখন, কি আপনকাঁর 

মন ভিলার্ের জন্য ধর্ঘ্মচিন্ত। করিবে না, উংকষ্ায় জর্জ্ঞ- 
রিত হইয়া! সতত অস্থির হইবে9 মন অস্থির হইলে 

ধর্্মচিন্ত। দূরে থাকুক, বরং অন্যান্য বিশেষ অনিষ্টকর 
ঘটনার সস্তাবনা; অতএব মহারাজ ' ওমীনদ এই দণ্ডেই 
পরিত্যাগ করুন এবং আগত প্রাভঃককাঁল হইতে কর্তব্য 
কর্ণ সাধনের ক্রুট যাহাতে না হয় তাহাই চেষ্টা করুন্, 
ইহ] ভিন্ন ধর্ম আর কিছুই নাই, ইহা হইলেই প্রাজাঁরা 
কৃতক্তার্থ হইবে, রাজ্য. মঙ্গলময় হইবে, এবং রাঁজধর্্ম 
অনায়াসে রক্ষ! পাইবে । মেই সমস্ত সৎকার্যের কল স্বরূপ 

আত্মপূসাঁদ মনে উদয় হইয়া, যেকি পরম রমণীয় জুখ 
প্রদান করিবে ভাহা তখনই জাঁনিতে পারিবে । আহা ' 

যে সুখের কণামাত্র পৃথিবীর সকল পুকার সুখাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, সে ন্ুখ একবার প্রাপ্ত হইলে আর কখনই এসমস্ত 

নশ্বর মুখে নেত্রপধত করিবে ন| ৮। 

পরস্পর এবম্প্রকার সদালাঁপ করিতেছিলেন এমন সময়ে 

বিহঙ্গকূল আপনহ নীড়ে বসিক়। চতুদ্দ্িক হইতে কলরৰ 

করিয়! উঠিল; প্ভাঁত-সমীরণ যেন সুগন্ধি-লিন্ধতে অব- 
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গাঁহন করিয়া, মৃছুৎ ভাবে গবাক্ষদ্বার পুবেশ করভ দম্প 

তীর গীত্রম্পর্শ করিল, চতুষ্পার্থের দেবালয়ে মঙ্গলাঁর- 
তির কাংসা ঘণ্টাদির বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; বন্দি- 
গণও পৃুভাতি স্বরে জগংপিতার গুণকীর্তন করিতে অরৈজ্ঞ 
করিল । যখন. গ্হাত্যন্তরে অপ্পহ আলোক-পভা পুবেশ 

করিয়াছে, তখন রাজ! গবাক্ষদ্বার উন্মোচন প্রর্বক লক্ষ) 
করিয়। দেখিলেন গুর্ববাদিক্ রক্তিমাকার হইয়াছে; 
দেখিতেৎ কমলিনী-না়ক ন্মিত-বদনে উদয়াচল-চডা 

ধারণ করিলেন এবং রীজ্ঞীও ভবনীন্তরে গমন করিবার 

উদ্দোগ্ধ করিতেছেন, তখন পুণয় পুদর্শন পুর্ব্বক ভুপতি 

কহিলেন প্রণেশ্বরি : “ প্রত?হ পৃত্যষে গাত্রোথান করিয়| 
থাঁক অদ্য কিঞিৎ বিলম্ব করিলে দোষ কি? প্রাঁয় সমস্ত 
নিশা বাঁক্যবায় করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছ, ক্ষণেক নিদ্রা 

মাও, পরে গমন করিও ৮। বুদ্ধিমালা, রাত্রিজাগরণ জন) 

রক্তবর্ণ ও চুলুৎ নয়নে পতির পুতি কটাক্ষপাত করিঘ। 
ম্মিত-বদনে কহিলেন নাথ! “পুরুষের নায় আমাদি:ণর 

স্বাধীন জন্ম নহে যে ইচ্ছামত কার্ধা করিব। সহচরখর! 

একেইত এক জন মহাঁপাত্রী, বিনা কারণেই তিলকে 

তাল করিয়া বইসে, কারণের মাঁমগন্ধ পাইলে কি আৰ 

রক্ষা থাকিবেক? বিশেষতঃ গুকুজন সমীপে কিরূপ 

বদনোত্তোলন করিৰ 2 অতএব আর বাধ। জন্মাইবেন 
না, এ দেখুন, সূর্য্য প্রকাশিত হইল, আর অধিকক্ষণ বিলম্ব 

করিতে সাঁহস হয় না, বলিয়। প্রস্থান করিলেন । 
দিব। প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, এমত অময়ে 
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রাঁজ। গুপ্বোথিত হইয়| দেখিলেন চতুর্দিক প্রচণ্ড তাস্ক- 
রাতপে উত্তপ্ত হইয়াছে; ভূত্যেরা, রাঁজা কি আঁদেশশ করেন 
এই উদ্দেশে দণ্ডায়মান আছে। রাজ, কাহাঁকেও কিছু 

ন1 বলিয়া, অলিন্দোপরি আগমন পুর্ব্বক পল্যঙ্কে আসীন 
হওত চ্ষুদ্ব'র় নিমীলিত করিয়া, ঢুলিতে লাগিলেন? জে- 
ৰকের। বহ্ুক্ষণ অপেক্ষ| করিয়া মনেহ চিন্তা করিতে লাগিল, 

--« মহারাজের ত বজিয়! বসিয়াই নিদ্রাঁকষণ হইতে লা- 
গিল, সাঁম-ভোজনের নামটিও করিলেন না, অতএব কি 

করা কর্তব্য ?৮ চারুচন্দ্র নামক একজন প্রিয়দাস করঘোঁড় 
হইয়! নিষেদন করিল মহাঁরাঁজ ! « বেল] অধিক হইয়াছে, 

আহারের সামগ্রী সমুদাঁরই প্রস্তুত; বদ্ধমহিধী ব্রতোপ- 
লক্ষে কল্যাবধি জলম্পর্শকরেন নাই, বিশেধ মহারাজের 

এপর্যন্ত নিপ্রাভঙ্গ হয় নাই শুনিয়৷ অত্যন্ত উদ্দিপ্ন হইয়াছেন 

মহারাজের ভোঁজনান্তে তিনি জলগ্রহণ করিবেন, অতএব 

যেমত অনুমতি হয়।” আঁহ|।! জাধসঙ্গের কি চমংকারিণী 
শক্তি ! যিনি ইতঃগুর্বে গুরুজনকে ভূণীপেক্ষাও লুজ্ঞান 
কদ্রিতেন, তিনি কিয়গকাঁল মাত্র সংগপ্রসঙ্গে এরূপ পবিত্র- 

চরিত্র হইফ্লাছিলেন যে, জননীর উদ্বেগ-বার্ভ! শ্রবণ মাত্র 

গাত্রোথান করিয়। স্ানাহার সমাপন করিলেন। এবং 

কিঞ্দিং বিশ্র“মান্তে সভা-মণ্ডপে গমন করিয়। দেখিলেন, 

কুরত রয়দ্যগণ বসিয়| আছে। রাজা, তাহাদিশের দ্বার। 
সমাদৃত হইয়া, ঘলজ্জ-ভাবে আলাপ করিলেন বটে, কিন্তু 

পুর্কামত অন্তঃকরণের সহিত করিলেন ন'ঃ বরং এক বার 

কোঁনৎ বিষয়ে বিরক্তি প্রকার্শ করিলেন। তদনন্তর কর্ম- 
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চাঁরীর| আগত হইলে, রাজ! রাঁজকার্য্য-পর্যযালোচনায় রত 
হইলেন দেখিয়] ছুষ্টের| বছক্ষণ বিলম্ব সহ্য করিতে পারিল 
না স্ততরাং স্বত্ব স্থানে প্রস্থান করিল? রাঁজাও তাহাদি- 
কে কোন অন্ুরোঁধ করিলেন ন]। রাজপরিবার ও মন্ত্রি- 
বর্থ অকম্মাঁৎ রাঁজার স্বভাব-শোঁধনের এই সুক্ষণ বিল- 
ক্ষণ রূপে মিরীক্ষণ করিয়। মহ্াশ্চর্যয হইলেন, এবং ভূপা- 
লকে সুতন স্ষ্টের ন্যায় বোধ করিলেন); কিন্তু কি রূপে 
এক রজনী মধ্যে এই সৌভাগ্য সঞ্চিত হইল, তাহার বিল্ 
বিসণও কেহ জীনিতে- পাঁরিল না । এক রঙ্গ হইতে অন্য 

রসপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথম অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে । 

মহারাঁজও আপন প্রেয়সীর প্রযুখাত সংকথার স্বষ্পমাত্র 

রসাম্বাদন করিয়া একাগ্রচিস্ত হইয়াছিলেন; রাজকদ্ে 
বাঁপূত হইয়! অধিক কাঁল থাকিতে পারিলেন না, কিয়ং 

ক্ষণ পরেই সভা তরঙ্গ করিয়া অন্তঃগুরে প্রয়াণ করিলেন। 

অমাত্যগণ যথারীতি রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাখিল। - 
রাজা অন্তঃগুর-প্রবেশ পূর্বক রাঁজ্জীর করক্কবাহিনী 

চন্দ্রমালার সছিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন অয়ি চন্দ্র 

মালে ! “তুমি জান,রাণী এইক্ষণ কোথায় কি করিতেছেন 2” 

সে টা মহারাজ ! “তিনি সখীগণ সহ স্বীয় মন্দিরে নান। 

প্রসঙ্গে আছেন, আমি তাম্বল প্রদান করিয়! তথ। হইতে 
এই আগমন করিতেছি ।” তচ্ছ,বণে রাজ৷ পউমহিষীর 
মন্দিরে গুপ্তভাঁবে প্রবেশ করিয়! অন্তরালে লুকায়িত হ- 
ইয়া দেখিতে লাগিলেন। রাজ্জী অনাত্য-ছুহিত। প্রভাতি 
কতিপয় সঙ্গিনী মহিভ কথোপকথনে প্ররত্তা আছেন ।-- 
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অমাত্য-ছুহিতাঁর নাম ছেমলত1; তাহার রূপলাঁবণা আি 

কমনীয়, সেই খজু-্বভাঁব। লঙলন। অতিশয় সুচতুরা ও সুপ 
গিতা সে মিষউ-বাক্যে শিষ্টালাঁপ করিতে নানাবিধ 
বিশিষ্ট প্রসঙ্গের পর কহিল রাঁজমহিষি : « অদ্য প্রত্যুষে 
খাঁত্রোথান পুর্ববক স্ুশীতল অনিল-সেবন করিতে২ প্ুরো- 
হিতদিগের বাঁটীতে গমন করিয়াছিল, তথায় চুড়ীমণি 
পুরোহিত মহাশয়ের অঙ্গজ। বিছ্যা্লতার এক ব্ৃহদ্যাঁপর 
দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। ৮ তখন বুদ্ধিমাল। অত্যন্ত ব্য- 
গ্রচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে হেমলতা কহিল সখি ! 
“আমি প্রাতঃকাঁলে চূড়ামণির আলয়ে উপস্থিত হইলে, 

কিছু্লতা আমাকে সমাদর পুর্বক আঁদন পরিগ্রহ করাইয়। 
অতি বিনীতভাঁবে বলিলেন গঙ্গাজল ! “ আমার নিত্যকন্ট 

শেষ করিতে কিঞ্চিত শেষ আছে, তুমি ক্ষণেক বিলম্ব কর; 
আমি ত্বরাঁয় প্রত্যাগমন করিতেছি । ৮ এতদ্রপ স্ধাঁরূপ 

বাক্য ৰিতরণে আমাঁকে পরিতৃষ্ট করিয়া নিত্াক্রিয়। সাধনে 
মনোনিবেশ করিলেন ,_-করিয়া প্রথমে এক মৃশচন্মাসন 

বিস্তার পুর্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া কর্ণ ও নাসিকারন্ধ 

তুলাদ্বার।, এবং লোচনদ্বয় বন্ত্রদ্বার! আবদ্ধ করিয়া স্থির 

ভাবে রহিলেন ; কিঞ্চিৎ বিলম্বে দক্ষিণ হস্ত ও বাম চরণ 

উত্তোলন পুর্বর্বক দণ্ডায়মান থাঁকিলেন। আমি & প্রকার 

তাঁবভক্তি বিলোঁকনে বিরভ্ত হইতে লাঁগিলামঃ ক্কি করি, 

বিলম্ব করিতে স্বীকার করিয়াঁছি, গুনেরাঁয় চাক্ষুষ তিন্ প্র- 
ত্যাগমন করিতে পারি না, জুতরাঁং ন'যযৌ ন তন্থৌ হইয়। 
অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ পরে তাহার মে 
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ভাবের অভাব হইলে জিজ্ঞাস। করিলাম গঙ্গাঁজল ! « ভো- 

দার সহিত শৈশব কাঁলাঁবধি আঁমার সন্াব আছে কিন্ত 
একালাভ্যান্তরে এরূপ ছুরূহকূপ ব্যবহার কখনই দৃষ্টি গোঁ- 

চর হয় নাই, এইক্ষণ এ কি ভাঁৰ 2৮ তখন আমার গঙ্গাজল 
বিছ্যাল্লতাঁ উত্তর করিল গ্রঙ্গাজল! « ইতিমধ্যে আমার 

দীক্ষাগ্ডরু মহার্শয় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি গায়ত্রী 
মূলমন্ত্র ইত্যাদি আমাকে শিক্ষ। দিয়া এবন্প্রকার অত্যাস 

করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন তদবধি এতদ্রপ আচরণ করিয়। 

থাঁকি, আর তাহাঁর অনুমতিক্রমে আহারও অনেক স্থান 
করিয়৷ আনিয়াছি। এপ্রকীর নিত্যাঁত্যাস করিলে ইন্দ্রিয় 

দমন হইবেক। ৮ আঁমি পৃত্যুত্তর করিলাম গঙ্গাজল! 
« তোমার আহার যে নাম মাত্র, তাহ। আকার দশনেই 

বোধ হইতেছে, কেবল কক্কালাবর্শিউ হইয়াছে । কিন্ত 
সখি: আমরাও দীক্ষিত! হইয়াছি, ধর্ম কর্ম করিয়া থাকি, 
এবং ইব্ড্রিয়গণকেও এপর্যন্ত আঁত্মবশে রক্ষ। করিতেছি; 
অথচ এরূপ তীষণ আচরণ করিতে হয় না। উপদ্ষ 

হইলে প্রাণাঁয়াম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি যেৎ অনুষ্ঠান করিতে 
হয় মনই তীহাঁর এক মাত্র মুল। মন, সকল ইক্দ্রিয়গণের 

রাঁজা, মন বশীভূত হইলেই অপর ইন্দ্রিয় সকল অধীন 

হইল, তাহাদিগকে আঁয়ত্ত করিবার জন্য অন্য আয়োজন 
প্রয়োজন করে না। অতএৰ মনকে এমত উপদেশ প্রদান 

কর, যাহাতে সে লুপথের পথিক হয়; এরূপ জ্ঞান-রস পান 

করাও যে, সে কুরসের রসিক ন। হয় 5 

মেখল| নানী কিন্করী এ সকল ধর্ম শিক্ষা-প্রণালীর 



[ ৪৬ 
রচনাবলী আঁকর্ণন কবিয়। পুশ করিল,ঠাকুরাঁণি ! « ইন্দ্রিয় 
কাহার নাম এবং ইন্দ্রিয় দমনই বা। কাহাঁকে বলে 2” সচি- 
বস্ুত। উত্তর পান ন। করিতে সেনীনি-কন্যা বসন্তকুমারী 

কহিল « মেখলে ! তোমার সকল কথাতেই যে কাণ 

আছে । তোমার হস্ত, পদ, নাঁসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি 

যাহাঁরদিগের দ্বারা জীবনষাঁত্র। নির্বাহের মস্ত কার্ধ্য নি- 
স্পন্ন কর, সেই সকলকেই ইন্দ্রিয় বলে; এবং উহাঁদিগকে 
স্ববশে রক্ষ] করাঁর নাঁম ইন্দ্রিয় দমন | যেমন তোমার প্রাতি- 
বাঁসিনীদিশের গৃহে নানা প্রকার কত শত দ্রবাঁদি আছে, 
তাঁহা যদি তুমি গ্রন্থ করিতে অভিলাষ ন| কর. তাহা হইলে 
তোঁমাঁর মন বশীভূত হইল, মন অধীনহইলেই ইন্দ্রিয় দমপ 
হয়” তখন মেখল| দাসী কহিল ঠাকুরাঁণি! “ আমি ক্ষুদ্র 
জাতি, লিখন-পঠন-বিদ্য। সামান্য দূপে শিক্ষ। করিয়াছি, 

এইক্ষণে কিছু বুঝি বা না বুঝি, একট| কথা জিজ্ঞাসি। 

হেমলতা ঠাঁকুরাঁণী যেরূপ. ইন্ড্রিয় দমনের কথ| বর্ণন করিলেন 

সেত ইন্দ্রিয় দমন নহে, ইন্দ্রিয় নাশ । এমন অনেক উদা- 

সীন দেখিয়াছি, তাহারা উদ্ধী,বাহু হইয়। হস্তপদ এজন্মের 
মত বদ্ধ করিয়। রাঁখিয়াছে ; আর কৌন২ ইন্্রিয় এককালে 
ছেদও করিয়াছে । হ। জণদীশ্বর ! তাঁহার। কি নিষ্টর, 

কিপামর, কি নির্দর ! আহ! মনে করিলে এখনও বক্ষ- 

স্থল বিদীর্ণ হয় ” বসন্তকুমারী বলিল মেখলে ! “ তোনার 

মনেহ ষে মহড্ডাব উদয় হইয়াছে, তাহাতে কখনই তুমি 

ক্ষুদ্র নও, আত্মাকে কেন অবমানন কর ? বিষধুক্ত স্বর্ণ ভাঁও 

অগেক্ষ। অনৃতপুর্ণ মৃণুয়ভাঁও কাহার ন| প্রার্থনীয়? অতএব 



| ৪৭ 

তুমি ক্ষুদ্রজাতি হইলেও তোমাতে পদার্থ আছে। বিছ্যু্পতা 
যদি তোনার গাত্রের কিঞ্চিম্ীত্র বাঁয়ুস্পর্শ করিতে পাঁরিত, 
তাঁহ। হইলেও আমর! সৌভাগ্য বলিয়া মাঁনিতাঁম। বিদ্ধ্ু- 
ল্লতাকে, আমি আরও একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়| কহি- 
লাম গ্রঙ্গাজল! তুমি কোন অভিলধিত স্থানে গমনেচ্ছ 
হইয়। যদি রথারোহণ কর, আর রথ স্থপথে না যাইয়। 
কুপথে গমন করে, তবে স্যন্দবন হয়, সারখি, সকলকেই অপ- 

রাঁধী করিতে গার। এবং তাহাদিগের শাঁসনার্থ যদি 

রথের ভগ্ন সংস্কীর না কর, বাজী ও সাঁরথিকে আহার না 
দিয়। উৎপীড়ন দ্বার] শুষ্ক ও ক্রি কর, তবে তোমাঁর মনো- 
রথ কি পুর্ণ হয় 2৮ দে বলিল ম। গঙ্গাজল ! « আমার 

অভিলধিত স্থানে গমন করা ছুরে থাকুক, আমার বাটাতে 
প্রত্যাগমন করাই ভার হইয়া উঠে ”। তখন আমি কহি- 

লাম ভাল! বিচার গুর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া দেখ দেখি !-_ 
তোমার দ্েহ ষেন রথ, অশ্বগণ ইন্দ্রিয়, মন রাঁসরজ্জ, 

বুদ্ধি সারথি ইহাদিগের সাহাঁষ্যে তোমাকে ধর্শারাজ্যে 
গমন করিতে হইবে | ইহারা ষদি অধীন না হইয়। যথে- 

চ্ছাচারী হয়, তবে শিক্ষা দ্বারা বশীভূত কর! উচিত; তোগ : 
ন] দি়| বল-হীন, কি এককালে নাঁশ করিলে কখনই অ- 
ভী্ট সিদ্ধ হইবে ন। ; তবে তুমি কি নিমিত্ত দেহনাঁশে উ- 

দাত হইয়াছ ? বিছ্যুললতা! বন্ুক্ষণ চিন্ত। করিয়া বলিল গঙ্গা 
জল । « তোমার উপদেশ গক্ষাজলের নায় হইল না। 

আমার দীক্ষাগুরু মহাশয়ের অভীবতঃ সহজ্র২ শিষ্যসেৰক 

আছে তাহার। সকলই যে নির্বোধ আর আমর। সুবোধ 
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এমত হইতে পাঁরে না, অবশ্যই ইহাতে কোঁন বিশেষ ফল 

থাঁকিবে ”। আমি একথার কোন প্রত্যুত্তর ন| দিয় প্রত্যা- 
গমন করিলাম। 

বুদ্ধিমাঁল! বিষগনভাবে . কহিলেন সখিগণ ! “ছুঃখের 

কথা কি কহিব' জ্ঞানমার্থ দেশাগারে আচ্ছাদিত, একা- 

রণ অনেকীনেক অনিষ্ট ঘটন] ঘটিতেছে। তুমি বারেক 
এই নগরীর চতুষ্পার্থে নয়ন বিস্তার করিয়!. দেখ উত্তম|- 
ধম সমুদয় লৌকই বছুকেেশে নিমগ্র আঁছে। যাহার। 
পাঁপকর্মে লিপ্ত থাকিয়। সুখেচ্ছা করে তাঁহাফিগের কথায় 
প্রয়োজন নাই; যাহারা ধর্মকর্মে সুখ সঞ্চয় করিতে মানস 

করে, তাহারাও মার্জিত বুদ্ধির অভাঁবে, কি শারীরিক, 

কি মানসিক কোন্ যন্ত্রণা ন] ভোগ করে? বিদ্াললতা 

অবোঁধ স্ত্রীলোক, কত শত পুরুষই ইক্দ্রিযদমন উপলক্ষে 
রথা কষ্টদ্বারা শরীরকে শুদ্ধ করিতে উদ্যত আছেন €। 
এখাঁনে রাজ মনে২ ভাঁবিলেন “ এবাক্য অমাকেই লক্ষ্য 

করিয়া হইতেছে, কেন না আঁমি এককাঁলে সকল ভোগ 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ/ করয়াছিলীম । সে ষাহাহউক 
আমি অতি ছুভবগ্য! সামান্য নারী মেখলা দাসীব থে 
জ্ঞানবুদ্ধি আছে, ভাঁহার লক্ষাংশের একাংশও আমার 
নাই অতএব সাধুসস্ট্রে না হয় কি ?৮ 

এখানে রাণী ও সখীগণের এ রূপ কথোপকথন হই- 

তেছিল, ইতি মধ্যে একজন কিক্করী আনিয়া নিবেদন 
করিল ঠাঁকুরাঁণি ! “ বদ্ধমহিষী আপনকার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে অভিলাষ জানাইয়াছেন, আঁপনকার যেমন অন্থ- 
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মতি হয় ৮1 তখন সখীগণ আপনং স্থানে পৃস্থান করি 

দেন, এবং বুদ্ধিমাঁলাঁও বদ্ধমহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গমন করিলেন। এদিকে দিনমণি লোহিত বর্ণ ধারণ 

পুর্ব্বক অন্তীচলচুঁড়ীৰলম্বী হইলে কুমুদিনীগণ ঈষৎ হাস্য 
আস্যে কলানিধির আগমন প্রতীক্ষ। করিতে লাগিল । 

তদ্দনস্তর রজনী সময়ে রাজা ও রাণী শয়নাগারে 
উপনীত হইয়া নানপ্রকার প্রণয়খলাঁপদ্বারা উভয়ে উভয়কে 
পরিতৃপ্ত করিলেন। পরন্ধ রাজ! সমাদর পুর্বক প্রেয়- 

সীকে কহিলেন “হে চারুশীলে ! তোমার বাক্যের অভি- 
প্রায়ান্থসাঁরে অনেক বিবেচন! করিয়া! দেখিলাম, সংসারে 

যাহ? কিছু ধর্মকর্ম বলিয়! প্রচলিত আছে, তাহার অধ্ধি- 
কাংশই অপ্রকৃত।; কিন্ত এ অতি আঁশ্র্ধ্য যে, এই ভাঁরত- 

বর্ষের সীম! অতি বিস্তু ত, ইহাতে অগণা মহমহা পণ্ডিত 

আছেন, অথচ ধর্ম্পরথ্যা এমত অপরিক্ক,ত, ইহার 

কারণ কি?9৮ 

তখন রাণী সহাঁসা বদনে কহিলেন, * প্রিয়বল্পত 

ধর্মের অতাপথ প্রকৃত জ্ঞানীর উপদেশ ভিন্ন শান্তর অধ্য- 

য়ন করিলে জানা যায় না, তাহাতে কেবল আভাঁম মাত্র 

পাওয়া যাঁয়; কেন না! কোন ভাব হৃদয়ে উদয় হইলে 
সর্বতোভাবে প্রকাশ কর যায় ন', এবং যাহা রসনণগ্রে 

আগত হয়, ভাহও অবিকল রচন।, করা অভি ছুষ্কর । 

সুতরাং জ্ঞানীগণ জ্ঞান-প্রভাবে ষেং ভাঁব অন্ুভব করিয়াঁ- 

ছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, 
অধিকন্ত যতদূর ব্যক্ত 5 তাহাঁও স্থান নিশেষে 
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এক্প তঙ্গী করিয়! রচন!| করিয়াছেন যে, ষিনি ষে প্রকারে 
অর্থ করিতে ইচ্ছ। করেন, তিনি তাহাই করিতে পারেন 
অতএব স্বরূপার্থের সন্ধান যথার্থ জ্ঞানী ভিশ্ন জনোর সাধ্য 
কি? এইক্ষণে যাহাদিগকে মহাপণ্ডিত ও প্রকৃত ধর্দ- 
তত্বজ্ঞ বলিয়| জানেন তাহারা ধর্মগুস্তক পাঠ করিয়াছেন 

মাত্র, তাহার সদর্থ কিছুই জানেন না, পরমার্থচিন্তা কাহা- 
রই নাই, ধন্্রকে দেহাঁবরণ করিয়া সংসার যাত্রা] নির্বাহ 
করাই তাহাদিগের মোক্ষ-কষ্প ; এ জন্যই দিনং ধর্দের 
এরূপ হাীসতা ঘটিতেছে। বুশ্দিমালার এই সকল পীযু- 
যার বাক্য শুবণে রাজ উৎসুস্কান্ত্করণে কধিলেন প্রিয়ে ! 

এই কারণেই এপ্রকার ছুঃখাঁবহব্যঁপার ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু 
এক্ষণে কে আমার পথণদর্শক হইয়া আমাঁকে সেই সত)পথের 

পথিক করিবেন, কে জ্ঞানকুখাকর হইয়! জ্ঞানামৃত বিতরণ 
করিবেন, এবং কোন্ মহাকআ্বার উপদেশবলে সেই তত্বচ্গ 
নস্বধ। আম্বাদন করিতে সক্ষম হইব 2 তাহ। প্রকাঁশ 
করিয়া বল ৮। রাজার এতা'বৎ স্ুকোমল বাঁকা আকর্ণন 

করিয়! তীহাঁর অন্তকরণের এতাধিক উৎস্ুকতাব ও 

একাগ্রতা বুঝিতে পাঁরিলে রাণীর মনঃ আঁনন্দরসে উচ্ছ,- 

পিত হইল, নয়নযুগল হইতে জনিবার আঁনন্দাশ্র 
প্রবাহিত হইয়া! শরীর প্লাবিত করিতে লাগিল, সুখের 
আঁর পরিসীমা রহিল না। ভখন রাঁজ্জী হর্যোৎফুলচিত্তে 
গদগ্দ্দ বচনে সম্ভাবণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন পপ্রিয়নাথ ! 

গুরুদেব ব্রক্ষানন্দ আচার্য্য ভিন্ন অন্য প্রকৃত জ্ঞানী দৃ্ি 
গোঁচর হয় না, কিন্তু এইক্ষণ সেই গুরুদেব সন্নিধানে যাইয। 



[| ৫১ 

উপদেশ গ্রহণ করাও জুরহর্যাপাঁর, কারণ রাজ্যসম্পদ্ 

পরহস্তে সমর্পণ করিয়! গেলে, নানা বিপদ ঘটনার সম্তাঁ- 
বনা, এবং তিনিও যে তাহার সেই লুখাশ্রম পরিত্যাগ 

করিয়া! আগমন করিবেন তাঁহাঁও ঘটিবে না, অতএব সেই 

মহানুভব আচার্ধ সন্গিধানে আমি ঘে কল ধর্শোঁপ- 

দেশ প্রাণ্ড হইয়াঁছি তৎসমুদয় আমার অন্তগকরণে জাজ্ব- 
লামান রহিয়াছে, অনুমতি হইলে আহম্পুর্বিক সমস্ত 
নিবেদন করিতে পারি । তাহাতে যদ্দি মহারাজের অতী- 

উপিদ্ধি না হয়, তবে কিন্ছিৎ কাঁলবিলদ্বে ইতিকর্তব্যত'র 
বিধান কর। যাইবেক *1 রাঁজমহিষীর এই সমস্ত বাক্য 

মনোনিবেশ পুর্ধবক কর্ণগৌচর করিয়া রাজ। কহিলেন 

“পরিয়ে! অদ্য রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে আইস এখন 
বিশ্রাম করা যাউক, তখন, আগত কলা রজনীতে তোমার 

ইচ্ছামতই কার্ধয করা যাঁইরেক ”। ইহ! বলিয়। রাজা 
শষ্যাশায়ী হইলেন, এবং রাঁজ্ঞভীও অগতা। স্বামীর অল্- 

সরণ করিলেন। কিন্তু রাঁজার শয়ন মাত্র হইল; স্সে 
রজনীতে তিনি পিদ্রার মনোহর মুর্তির সহিহ সাক্ষাৎ 
লাভ করিতে পারিলেন না, কেবল অপক-বুদ্ধি-স্থলভ 

কতকগুলি কুতর্কে আক্রান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 
“কি আশ্চর্য্য ! এরূপ দাহসিক! স্ত্রী ত কখন নয়ন গোচর 
করি নাই, এ পতিকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানে উদ্যত ! 
অতি অল্পকাল পুস্তক পাঠ করিয়া সত্যসত্যই কি 
জ্বানশিক্ষাদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে? নাঃ ইহ! 
কেবল ইহার প্রমাদ বাক্য? কিছুই ত বুঝিতে পারি ন।। 
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আমি অভূত-পরাক্রমশাঁলী নরপাতি, এ আমার অন্তঃপুর- 

বাঁদিনী অবলা স্ত্রী! ইহাদ্বারা যদি আঁমাঁকে উপদিষ্ট 
হইতে হয়, তবে আমার জীবনে কি সুখ? স্ত্রী উপদেষ্টী ! 
একথা সম্মরণেও অপমান বোধ হয়| এইরূপ শত 

বুথ! তর্কবিতর্কে সমস্ত নিশি শেষ করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত 
করিলেন « ভাল, দেখ! যাঁউক, ইহার দ্বার কি প্রকাঁর 
উপদেশ পাগ্ড হইতে পারি; যদ্দি শ্রুতযোগ্য হয়, তবেই 
তাল, নচেৎ উচিত দণ্ড বিধাঁন কর! যাঁইবেক৮। কুসং- 
স্কারের কি আশ্চর্যয মৌহিনী শক্তি! যে একবর ইহার 
কৃহকে মোহিত হইয়াছে, তাহার নিস্তার পাঁইবার 
আর উপাঁয় নাই। লৌকে কত শত কার্ধাকে হানিকর, 

লজ্জাঁকর, এবং অধর্মাজনক বলিয়। স্পষ্টরূপে জানিতেছে, 
অথচ আগ্রহ্াতিশয়ের সহিত সর্বদা! মেই সকল কার্ষ্ের 

অনুষ্ঠানও করিতেছে । এই প্রবল ভ্রমের জন্মদাতা, স্তুদ্ধি 
কুসংস্কার। এরূপ রাঁজচক্রবত্তী আর কেহই লাই, সমস্ত 

ভূমগ্ডল ইহার সুর্শাসিত রাজ্য; কি পরিশ্রমৌপজীবী 

কৃষধ, কি অউ্রীলিকাঁবাশী ধনী, কি কাগুজ্ঞানরহিত মুর্খ, 
কি সর্ধশাস্্রবিশারদ পণ্ডিত, প্রত্যেকেই কোন না কোন 
প্রকারে ইহার নিকট রাজকর প্রদানে বাধ্য আছেন। কত 

শত দেশহিতৈধী পরম পণ্ডিত নিমেষ পুর্ব্বে যে কুবাবহ- 

রটি নিরাকরগ মানসে শতৎ লোকের সহিত তর্কবিতর্ক, 
করিজেন,কতই উপদেশরত্ব নিজং হৃদয়-তাঁগাঁর হইতে বহি- 

্কুত করিয়!শতব জ্ঞানদরিদ্রকে বিতরণ করিয়। আসিলেন; 
বদ্ধমূল দেশহিতৈবিতা, অপরিসীম সাহস, ও দৃঢ-প্রতি- 
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জ্ঞতার কতই অসংখ্য প্রমাণ দর্শশইলেন, এখম তাঁহার 
কুসংক্কার-পরবশ হইয়া সেই বক্তৃতা, উৎস্থৃকতা, ও প্র- 
তিজ' সকলই বিশ্ব হইলেন এবং যে কার্ষ্যের প্রতি 

অবিচলিত মনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে 
সেই কার্য্য অনায়ামে তাহাদিগের কর্তবা কথ্ধের মধ্য 
পরিগণিত হইল। রেকুসংস্কার! তুই এপৃথিকীকে 
উচ্ছিপ্ন করিতে আর কতদিন জীবিত থাঁকিবি ! হা বিধাতঃ? 
কবে এই উচ্ছিন্নকারী, পৃথিবীর সীম] হইতে ভাড়িত 
হইবে, লোকে কবে এই ছুরাত্মার কর হইতে উদ্ধার 
পাইয়। ধর্শারাঁজের শক্রহীন রাজ্যে পলায়ন করিবে এবং 
অপব্ধপ সৌন্দর্য্য ও পরিশুদ্ধ নর়মপ্রণলীতে পরিতুক্ট 

হইয়। অপার আনন্দের সহিত জেই.সুখরাজ্যের চিরস্থায়ী 
হইবে? 

রাজ। প্রিয়দরশন প্রত্যষে গাত্রোথান করিলেন । প্রাতঃ- 

কৃত্য সমাগননন্তর রাজসভাঁয় গমন গুর্বক অমাত্যস- 
ন্দোহ সমভিব্যাহাঁরে রাঁজকার্ধয পর্যটালোৌচন। করিতে 
লাগিলেন। পুর্ববরজনীতে অন্তঃকরণে যে সকল কুতক” 
উপস্থিত হইরাছিল, তাহার প্রান্ণাবে এরূপ বিকলচিন্ত 
ও উংকলিকাঁকুল হইয়াছিলেন যে, সে দিবস সভামণ্ডাপ 
অধিক কাঁল অবস্থিতি করিতে পারিলেম না) স্ুতরণং 
সচিব-বর্গকে অবকাশ দিয়া সভাভঙ্গ পূর্বক চলিয়া 
গেলেন। ন্বানভোজন সম্পাদনানন্তর ক্লান্তি দূরীকরণী- 
থে বিশ্রাষখৃছে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রচণ্ড রৌদ্রে- 
তাপে ও গততরাত্ির কুতর্মকর্তং মনোবিকারে, অতনন্ত 
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প্রসন্তাপিত ছিলেন বলিয়! শষ্যাম্পর্শ করিবা মাত্র কন্ট- 
কময় বোধ হইতে লাগিল। তখন কি করিবেন, কি 
করিলে চিত্রচাঞ্চল্যের হ্াসতা হইবে, ইহ| ভাঁবিতেহ 

বিচলিত অন্তঃকরণের শীন্তিলাভ আকাজ্জায় বহিঃপ্রাঙ্ণে 

আসিয়! ইতস্ততঃ পদবিহার করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু 
মনোঁবৈলক্ষণ্যের ঈদৃশ প্রবলতা! যে, জন্তাপশাস্তিলাভ 

করিবেন কি, বরং সেই সকল কুমন্ত্রণার তর্কবিতর্ক করি- 

তে উত্তরোভির শরীর অব্যবস্থিত, গমন আলস্য মন্থর, 
পদন্যাস স্থলিত, চক্ষু মুকুলিত, এবং অন্ত£করণ নির- 

তিশ'য় উৎকিত হইতে লাঁগিল। মনঃ এপ্রকাঁর অন্বচ্ছ- 
নদ ষে, কোন বিষয়েরই সিদ্বীন্ত করিতে পরিলেন ন]। 

রাঁজপ্রাসাদের অনতিদ্দুরে স্বাস্ক্াঁকর নামে পরম 

রমণীয় এক প্রম্পোদ্যান আছে। তাহার চতুর্দিক্ লৌ- 
হাবরণে পরিবেষ্টিত; চারিদিকে চাঁরিটি তৎকাঁলোচিত 

শিপ্পিনির্ষিত বিচিত্র উন্নত তোরণ । উদ্দাঁনের মধ্যস্থলে 

অমৃতাকর নামে এক মনোহর স্তরম্য সরোবর, তাহার 

চান্দিটি' ঘাট শ্বেতপ্রস্তরদ্বার! স্থুনির্ট্িত। উদ্যানোচিত রক্ষ- 
চয় সুশৃঙ্খলরূপে রোঁপত, এবং স্তানেহ শ্বেতপ্রস্তর রচন্পীচাঁ- 

তুরীসম্পন্ন চমৎকার প্রতিমূর্তি সল রীতিমত স্থাপিত, 

এ সকল তথকালসস্তাবিত সুনিপুণ শিষ্পীদিগের শিষ্প- 

দক্ষতার প্রমাণ শ্বরূপ রহিয়াছে । রাজা কিপিং অপরা- 

হবে তথায় উপস্থিত হইযা অমৃতাকর সরোঁবরে অপরাঁহ- 
তন সরান করত শরীর যৎকিপ্চিৎ সি্ধ করিলেন ১ করিয়া 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেৎ শ্বেতপ্রস্তরনির্সিত এক বাল 



[৫৫ ] 
বকুলবক্ষের অলবঠলোঁপরি উপবেশনপুর্ধক উদযানশোতভা 
বিলোঁকন করিতে লাগিলেন ।__ উদ্যানস্ত সমস্ত মহীরু- 
হুগণ ফলগ্ুষ্প ভরে অবনত ₹ইয়া সহ্ৃদয় ব্যক্তির ন্যায় 
সদগ,ণাধার বশতঃ বিনীত ভাবে শ্বীয়ৎ নসুতা প্রকাশ 

করিতেছে । বিকসিত যুকুলারলীর মধুর পরিমলে লোঁ- 
লুপ হইয়া অলিকুল পুষ্পচয় অবলম্বন করিতেছে, 
আবার মকরন্দপানে প্রমত্ত হইয়া গুণ স্বরে গাঁন করি- 
তেছে | কুস্ুমরেণ্-মংযুক্ত স্বুশীতল সমীরণ, প্রবাহিত 

হইয়। উদ্ানময় আনন্দ বিস্তার করিতেছে । দিবাঁকরের 
প্রথর করতাপে বিহঙ্গকুল বাকুল হইয়া পাঁদপশাখ। 

অবলম্বন পুর্বাক প্রশ্পরজঃমিশ্রিত বিমল বাকসেবনে 

অপরিসীম সুখন্বচ্ছন্দতা লাঁত করিতেছে ;-কেহ বা এক 
চরণ উত্তোলন করত নেত্র নিমীলিত করিয়। নিদ্রাবেশ লাভ 

করিতেছে, এবং কেহ বা প্রমোৌদিত হইয়া একশাখ। পরি- 

তাগে পুর্কক অন। শাখার আশ্রয় লইয়। শ্বীয়ৎ ধনি প্রবাঁশ 

করত কলরব করিতেছে । পক্ষিশাবকের! পক্ষদ্বয় স্পন্দন 

করিতেহ চ্চ গুট ব্যাদান পুর্বক আপনহ প্রস্থৃতির নিকট 
অদ্ধক্ষটিত স্ুত্ধরে আহারাকাজ্ক। করিতেছে, এবং পক্ষি- 

ণীগণও তক্ষিত দ্রব্য উদগীরণ করিয়। স্বীয়, শিশু দিগের 

চঞ্চ-গুটীভান্তরে প্রদান করিতেছে । গ্রাম্য গশ্ড সকল 
আঁকুলিত হইয়৷ তরুশ্রেণীর সুশীতল ছায়া আশ্রয় 
করিতেছে, পরিমলবাহি-অনিল দেবনে সুসি্ধ হইতেছে, 

রোমস্থ করিতে নয়ন নিমীলিত করিয়। সুখন্বচ্ছন্দতা লাভ 

করিতেছে, এবং কীটপতঙ্গাদি গীত্রষ্পর্শ করিলে লাঙ্গল 



[ ৫৬ ] 
সঞ্চালন দ্বার প্রত্যাখ্যান করিতেছে । ক্ষুধার্ত বংসগণ 

হম্ব রব করিতেৎ ধাঁবমান হইতেছে এবং মাতৃপার্ে 
আসিয়! চুপ্ধ পান করিতেছে; প্রন্থৃতিরাও বৎসগগকে 
ক্রোডে দেখিয়া, আনন্দরমে সিক্ত হইয়া তাহাদ্দিগের 
শীত্র পরিলেহন করিভেছে । এবছিধ নাঁদা প্রকাঁর 
চিত্তচমংকারিণী শোতা অবলোঁকন্দ করিতে করিতে 

সাঁয়ংকাল অভিকাছিত হইল। আকাশমগ্ডলের প্রান্ততাগ 
ক্রমে নীলরর6দণ তমঃগুর্জে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দিনপ- 
তির প্রভাবে রাত্রিচর পশ্পক্ষিনিয় অন্ধকার শৈলো- 
দর প্রভাতি নিভৃত দেশে লৃ্কায়িত ছিল, এইক্ষণে সময় 
পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ বহিভূত হইতে লাগিল পশুদিগের 

পদ্চালনে যে সকল বিগলিত শুষ্ক ৰিউপাদ্ি দলিত ভই- 

তেছে, তাহাতে চট্চট্ মর্মর শব্দ হইতে লাগিল। পক্ষীর। 
অখপন২ অভিপ্রেত জাধনার্থ গমন করিতে লাঁগিল। উ- 

ন্নতীবনভ স্থান সকল ক্রমে সমতল বোধ হইতে লাণিল। 
রজনীর প্রারস্তে বন ত্রমেং ঈদৃশ নীলবর্ণ হইল, যেন বায়ু- 
বেপে ধূমরাশি আসিয়া! সমস্ত রুদ্ধ করিয়। দ্িল। বলুক্ধর। 

দ্িবাভাগে খরতর রবিবশ্মিতে সন্তপ্ডা ছিলেন, এক্ষণে যেন 

নীল তনঃ সজিলে অবগাহন করিতে লাঁগিলেন। দিবাঁচর 
পক্ষিগণ দিনমণির বিরহে ক্ষণকাঁল কলরব করিয়| পরি- 

শেষে অগতা। মৌনাবলন্বন করিল। ক্রমেই নিবিড় অ- 
ক্বকার হইয়া উঠিল, বোধ হইল, যেন নভোঁমগডল হইতে 
ফর্তল বৃষ্টি হইতেছে, এবং পুকৃতির বস্তুজীত সম্গৃহ তাহাতে 

লিগ হইতেছে। ছুঃসময়ে কিন] হয়! তাঁক্ষর ও সুধা 



| ৫৭ 
করের অতাঁবে নক্ষত্রগণও সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণ গুর্ব্বক 

তিমির নিরাঁকরণে পূযত্ব করিতে লাগিল এবং খদ্োতি- 
গণও জগতিতলে ক্ষণধিনশ্বর জ্োঁতিঃ সঞ্চারিত করিতে 

বক্ষসমূহের শাখাঁপল্লবাদি অবলম্বন করত সুবিস্তা'র পুর্ব্বক 
শ্রেণী বদ্ধ হইয়া চমৎকাঁর শোঁতা প্রদর্শনে জমুতস্ক হইতে 
লাঁগিল। বস্থমতী বিলী রবে . পরিপুর্ণা। সমস্ত জগৎ 

নিস্তব্ধ ও পরিস্ুপ্ত হইল । এ সকল মনোহারিনী উদ্যাঁন- 

শোভা! পুদর্শন পুক্ৰক রাজ প্িয়িদ্শনের চিত্ত কাঁরুণ্যরসে 
পরিপীবিত, শরীর আনন্দে গুলকিত, নেত্র যুগল হযে 
ন্মৌদিত ও বাম্পপুরিত। তখন রাজা অপর্যাপ্ত প্রীতি 
লাভ করিয়! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শয়ন-মন্দিরে 
উপস্থিত হইয়। রাঁত্রোচিত আহারদি সম্পন্ন করত পর্যাঞ্গে 

অস্পষ্টরূপে শয়িত হইলেন । বুদ্ধিমালাকে অপাঙ্গ গোৌঁচর 

করিয়। সুপ্তোথিতের ন্যায় গাঁত্রোথানপুর্ববক সম্বোধন করিয়। 

কহিলেন ;-« ছে চিত্তোন্মাদিনি ! তোমার অঙ্গীকৃত উপ- 
দেশ শ্রবণে আমার অস্তঃকরণ অতিবাঁদ উৎসুক হইয়াছে, 
উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত, অতএব আর ক্ষণকাঁলে বিলম্ব 

করাঁও উচিত হয় না; বিস্তারিত বর্ণন করিয়া আমাকে 

প্রীতি ভাজন কর” | বুদ্ধিমালা৷ অনুনয়' বিনয় গুর্ববক 
প্রিয় অস্তাৰণ করিয়া বলিলেন ; _- « হে জীবিতেশ্বর ! 

ধৈর্ষাবলঘ্বন কর! আপনি এত উথলা হইতেছেন কেন ? 
আমি যখন অঙ্গীকার 'করিয়াছি তখন অবশ্যই আমার 

গুরুদত্ত উপদেশ বর্ণন। করিৰ। আপনি মনও স্থির করিয়া 

শ্রবণ করুন। * 



| ৫৮ | 

রাজার প্রতি বুদ্ধিমাঁলার 
উপদেশ | 

আমি যখন সেই সর্ধশান্ত্র বিশ।রদ গুরুদেব ব্রন্মানন্দ 
আচার্ধ্য সপ্রিধানে মীতিগর্ভ গ্রন্থ অধায়ম করিতাম, তখন 
তিনি মধ্যেং তাহার প্রিয় শিষাগণকে আহ্বান পুর্ববক 
একত্র করিয়া যে সকল সতাজ্ঞানেঁপদেশ প্রদান করিতেন, 

তাহা আমি আন্ুপুর্িক নিবেদন করিতেছি । আচার্ষা- 
দ্বেব বলিলেন, “হে প্রিয় শ্ষ্যগণ! আমি যে সকল 

উপদেশ প্রদান করিতেছি ত'ভা হুদয়জম করিয়। তদনু- 

সাঁরে কর্ম করিও, তাহাই সনাতন ধন্ম।__গ্রহস্থ ব্যক্তি 
ত্রক্ষনিষ্ট ও তত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন) ষে কোন কাধ্য 
করুন, সমুদয় পরব্রঙ্ধেতে সমপূণ করিবেন। পিভা মা- 

তাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবত। স্বরূপ জানয়া সর্ব প্রধত্তে 

সদ] সর্বদা তাহাদের সেবা শুশ্রুব| করিবেন। কুলপাবন 

সংগুভ্র জনক জননীর আও্ঞানুবর্তা হুইয়। প্রিয় কার্য্য সাধন 

করিবেক এবং হৃছু মধুর বাক্যে তাহাদের সন্তোষ জন্মাই; 
বেক। মাত! পরম গুরু, পৃথিবী অপেক্ষাও শ্রেষ্টা; 
পিতা, আকাশ হইতেও উচ্চতর | সন্তান হইলে মাতা 

যে প্রকার অসহ্য ক্লেশ সহয করেন, জহজ্জ বংসরেও তাহ। 

পরিশোধ করিতে কেহই সমর্থ হয় ন।। জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 

পিতৃ ভুলা; পুত্র কলর স্বীয় শরীরের ন্যাঁয়, ভূত্যবর্ঘ আ- 
পরার ছায়া স্বরূপ, আর ছুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই 
জন্য এসকল দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত ন| হইয়। সর্বাদ। 



[ ৫৯ | 
সহিষুত: অবলম্বন করিবেক। এই মনুষাদেহ ধারণ করিয়া 

কাহারও সহিত শক্রতা করিবেক না, পরের কর্কশোক্ষি 
সহ্য করিবেক, এবং ফাহাকেও অবমান করিবেক না । গ্লু- 

রুষ যাব স্ত্রী গ্রহণ ন| করেম, তাবৎ অর্ঘেক থাঁকেন। 
ষে গ্ুহে বালক নাই, সে গৃহ শ্বশান সমান। সন্তান উৎ- 
পত্তির জন্য দারা বছ কল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়।; 
স্ত্রীরা গৃহের শ্রীন্বরূপা স্ত্রীতে আর ্রীতে কিছুই প্রতেদ 
নাই, ইই।রা গৃহ উজ্জ্বল করেন। পুরুষ অর্বাবয়ৰ সম্পূর্ণ। 
এবং স্ুশীলা স্ত্রী গ্রহণ করিবেক; স্ত্রী-গুরষে মরণান্ত- 
পর্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক 

নাঃ যে পরিবারে স্বামী, ভার্ষ্যার প্রতি, এবং ভার্ধ্যা স্বামীর 
প্রতি নিত্য সন্ভষ্ট, সে পরিবারে নিশ্চিত কল)াণ। সেই 
তার্ধা,যে পতিপ্রণণা; সেই ভার্ষ্যা,ষে গুত্রবতী; সেই ভার্ষা। 

যাহার মন, বাঁকা ও কর্ণ শুদ্ধ; আর যিনি স্বামীর আজ্ঞা" 

শ্ুসারিণী এবং পতি-পরায়ণা। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর 
অনুগত! ও সথীর ন্যায় তাহার হিতকর্ণ-সাধিক! হইয়া 
স্বচ্ছ! খাঁকিবেন, এবং সর্ধবদ। প্রহষ্টা থাকিয়৷ সাংসারিক 
কার্যে সুদক্ষা হইবেন। কাহারও সহিত বিবাদ কলহ, 

অনর্থক বহু ভাষণ, ও অপরিমিত্ত ব্যয় করিবেন ন। এবং ধরণ 

ও অর্থব্ষয়ে বিরোধিনী হইবেন ন[। যে ভার্ধ্যা, পতির 
প্রিয় ও হিত কার্য নিযুক্ত থাকেন, এবং জদ্রাচারা ও অং- 
যতেক্ড্রিয় হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্তি ও পরলোঁকে 
অনুপম সুখ প্রাণ্ড হয়েন। স্ত্রীদিগের গতিবাক্য প্রাতিপাঁ- 
লনব্রাই পরম ধন্ম। স্বণমী, সদ্দাচার শীল। পত্বীকে গ- 
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রিতাগ করিলে ধর্দ হইতে পতিত হয়েন। ক্রী-দিকে 

অভান্প ছুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্টরূপে রক্ষা করিবেন, বে- 

হেতুক্তরী স্থুরক্ষিতা ন। হইলে পিতৃকুল ও ভর্ভূ,কুল, উভয় 
কুলেরই শোকের কারণ হয়েন। বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ 
বাক্তিগণ কর্তূক গৃহাত্যন্তরে রুদ্ধ! থাঁকিলেও স্ত্রীর অর- 
ক্ষিতা, ষীহার। আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তীহারাই 
স্রক্ষিত।। জোষ্ঠভ্রাডৃ-ভার্ষ্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপড়ী 

স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপত্বী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুত্রবধ স্বরূপ; 
ইহাই ধর্মতঃ মীমাঁংস। জীনিবে। 

গৃহস্থ স্বীয় পত্বীকে রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রণকে বিদ্যা 

ত্যাস, আত্মীয় স্বজনকে ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা! করিবেক, 
এবং কন্যাকে এইরূপ প্রতিপালন করিবেক, ও অতি 

যত শিক্ষ। দিয়! ধন্রত্বের সহিত অুপন্তিত পাত্রে সম্প্র- 

দন করিবেক, ইহাঁই সনাতন ধণ্স জানিবে। যে স্ত্রী 
যক্রপ গুণবিশিষট ভর্ভর. সহিত বিধিপুর্ববক সংযুক্ত! 
হয়, সে স্ত্রী তদ্রেপ গুণই প্রাপ্ত হয়; ষেমন নদীর জল 
নুম্বাছ হুইয়াঁও সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হইলে লব- 

ণখৃক্ত হয়। কন্যা! ষত দিন পতিমর্ষযাদা, পতিসেৰা, ও 

ধন্পশাসন না জানে, ততর্দিন পিতা তাঁহার বিবাহ 

দিবেন না। জ্ঞানবান পিতা কনাদাঁন জন্য কিঞ্চিন্মা- 

ভ্রও পণগ্রহণ করিবেন না, কারণ লোভাসক্ত হই! 
পণগ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়; সন্ত1ন বিক্রয় 

কর] মহাপাপের হেতু জানিবে। 
_ ধেব্যক্তির কেবল শুরু কেশ, সে কখন রদ্ধ হয় না; 
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কিন্তু যুব! হইয়াও বিনি বিদ্বানং ভাঁহাঁকেই প্ডিতের। 
রছ্ধ বলিয়া খাকেন। মৌন থাকিয়া, বা অরণো বাস 

করিয়া, ফেহ মুনি হয় না; কিন্ত যিনি আপনার লক্ষণ 

জানেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যুনি। পুর্ব ধনজম্প্ভি' নাই বলিয়া 

আপনাকে অবজ্ঞা করিবেফ ন!, আমরণ খনসম্পতির 

চেষ্টা করিষেক; তাহ! ছুর্নভ মনে করিবেক না । যাহা! 

কিছু পরাধীন তাহা জুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই 
সুখের কারণ; সুখচুঃখের এই লক্ষণ সংক্ষেপে জীনিবে। 
আপনার এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের, অর্থ নাশ করি- 
বেক্ছনা; যেহেতু আপনার 'ও পরের ধণক্ষয় করিলে 
আপনাকে ও পরকে পীড়া ছেওয়|! হয়। যৌবন কালেই 

ধর্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কেহই 
জানে ন। যে, কখন কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে । 
যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নমনা, ও ব্রহ্মজ্ঞানী, 

তিনিই ইহলোকে সমাদর, এবং পরলোঁকে জদদাতি লাভ 
করেন। ধাহার বাক্যমনের স্থে্ষ্য, দূত] থাকে, এবং তপ- 

শা, দান, ও সতা কথনের অনুষ্ঠান থাঁকে, তিনিই পরম 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি প্রশান্তচিত্তে ধর্মের নিত্যাশ্িত 

হইয়া কার্যোপাঁয়ে সদ! তৎপর থাঁকেন তিনিই অধর্দের 
আলোচন। করেন না এবং পাপেতেও প্ররত্ত হয়েন ন|। 

যে ব্যক্তি ধর্ট ও অর্থ পরিত্যা পুর্বক ইন্দ্রিয় পরায়ণ 
হয়, সে গ্ী, প্রাণ, ধন, দার।, প্রভাতি হইতে অবিলম্বে 

পরিচুুত হয়। আত্মাদ্বারা ষে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, 
দেই আত্মাই আত্মার বান্ধব | আত্বাই নিয়ত বন্ক, 
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এবং আত্মাই নিয়ত রিশু। উত্তম মানব জন্ম ও ইক্ড্রিয়সৌ- 
টব জাত করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহ্িত ন। জানে, সে আ- 

আঘাতী হয়। প্রথস বয়সে সেই কর্ করিবেক যদ্দরা 

রদ্ধকলে সুখে থাকিতে পারে, আর যাবধ্ধজীবন সেই 

কর্ম করিবেক হদ্ার। পরলোকে সুখী হইতে পারে । 
মৃত্যুকেও ইচ্ছ৷ করিবেক না এবং জীবনকেও ইচ্ছা করি- 
বেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়! থাঁকিবেক ; যেমন 
কর্মচারীর ভূতিলাতের কাঁলকে প্রতীক্ষা করে। 

স্থখার্ঘা ব্যক্তি সন্তোষাবলম্বন পুর্বাক সংযত থাঁকিবেক, 
যেহেতু সন্তোষই সুখের স্থল; এতদ্বিপরীত অসক্ডোষই 
দুঃখের আঁকর। অজ্ঞেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর 
প্রাজ্ছের] সন্তোধাবলঘ্বন করেন। বিষয়াকাঁজ্ষার অন্ত নাই, 
সন্তোষই পরম সুখ । মনুষ্য পর্যায় ক্রমে স্ুথ দুঃখ তোগ 
করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সস্তোৌগ করিবেক, 

এবং ছুঃখোপস্থিত হইলে 'তাহা বহন করিবেফ। চিরকাল 

ছুচখ থাকে ন। এবং চিরকীলও সুখ লাভ হয়'ন।। শরীর 
সুখছুঃখ উতয়েরই আশ্রয় । সুর্খ ই হউক বা দুঃখই হুডিক ; 
প্রিয়ই হউক কিন্বা 'আপ্রিয়ই হউক; যাহা শ্বটিধে অপরা- 

জিত চিত্তে তাঁহার সেবা করিবেক। প্রিয় লাভ হইলে 
অতিমান্্ হট হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটন] ' হইলে 
মিয়সণণও হইবেক ন|। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না, 
এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করিবেক ন|। জন্তাপেতে রূপ 

যায়, বল যাঁয়, ও জ্ঞীন যায়; এবং সন্তাপেভে ব্যাধিকেও 

প্রাপ্ত হুয়। 
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স্বীয় ষশঃ ও পৌক্রষ, আর গোপন রাখিবার জনা যে 

কথ কথিত হয়, এবং পরোপকারের নিমিস্ত*« আপনার 

দ্বার] ষে কার্য্যকুভ হয়, তাহা ধর্নাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই প্রকাশ 

করিবেন ন1। ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর 

বাক্য বলিবেন; এবং আত্মপ্রশংস।, ও পরনিন্দা পরিত্যাগ 

করিবেন । ধাহাঁর সতাই ব্রত, দীনেভে সর্বদাই দয়। 
এবং কাম ক্রোধ অধীন, ভীহাদ্বার ভ্রিলৌক জিত হই- 
রাছে। যিনি পরন্ত্রীতে বিরক্ত, পরশ্ীভে অনুরভ্ত, পর- 

দ্রব্যে নিষ্পংহ, দস্তমীৎসর্ধ্যবিহীন, তিনি ত্রিলোক জয় করি- 
যাঙ্রছন। যুদ্ধেঘিনি ভীত নহেন, সংগ্রামে পরাড সুখ 
নহেন, ধর্নাযুদ্ধে মৃতই ব। হয়েন, তীহাদ্বারা তিনলোক 

জিত হইয়াছে । সত্য ও প্রিয় কহিবেক, কিন্তু অপ্রিয় 

সত্য কহিবেক ন। এবং প্রিয় মিখ্যাও কহিবেক ন1; ইহাই 
সনাতন ধর্ম জাঁনিবে। জলঘ্বার! গীত্র, সত্দ্বার। মন. 

বিদ্যা ও তপস্যাদ্বার। অুত্রণ্ুদ্ধি, এবং জ্ঞানদ্বার। বুদ্ধিগুদ্ধি। 

হয়। যেব্যক্তি একপ্রকার হইয়! আপনাকে অন্যপ্রকারে 
জষ্টায়, সেই আগ্মাপহারী চৌর কর্তৃক কি পাপ' না কত 

হয়? সত্যের তুল/ ধর নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষউ বস্তও 

আর কিছু নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও 
ক্বার নাই। কেহ দানদ্বার। কেহ বা প্রিয়বাঁকাদ্বার়। 

প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রো- 

তাও ছুলভ। সাক্ষাৎ দশনে ও অবণে সাক্ষিত্ব ছয়; 

সাক্ষী হইয়া! সত্য কহিলে ধর্মার্থ হইতে পরিভ্র্ট হয় 
না। যথাদৃষ্ট বথাশ্রত সমুদয়ই বথার্থ বলিবে? সত্য 
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বাঁকাদ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম রক্ষিভ হয়। যে 
সাক্ষীর সচেতনাত্সা, মিথ্য! কহিয়াছি বলিয়। লন্দিগ্ষচিত্ত 
হয়েন না, সাধুব্যক্তিরা দ্দীহা হইতে আর কাহাকেও 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন ন]। হে ভদ্র! “আমি একাকী 

আছি” এই যে তুমি মনে করিতেছা, ইহ। তুমি মনে করি- 
বে না। এই গুধাপাপদর্শা সর্বাজ গুরুঘ তোমার হৃদয়ে 

নিত্য শ্থিভি করিতেছেন |. 

যাহ! স্বীয় কলাগ বলজিয়! জানিবে, তাহাতে আপ- 

নাকে নিযুক্ত করিয়ে । গাপাচীরী ব্যক্কির প্রতি পাঁপা- 
চার ফরিবেক 1, কিন্তু সর্ধদাই সাঁধু থাকিবেক। ক্লথ 
সঈঃখে ধিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধুসেব| করেন, 
সত্য ও সাঁধুকর্পানুষ্ঠান দ্বায়] তাহার বুদ্ধি ধর্মপথে দীপ্তি 

পায়। মুঢ়ের সহ্বাসে মহ মোহোৎপত্তি হয়, এবং সা- 
ধুসংঅর্গে নিশ্চিত ধন্মের উদ্দীপন হয় | যে বস্তি: 

মৌহ জন্য হিত বাক্য অগ্রাহ্য করে “স দীঘনুত্রী 
হয) পুক্রঘার্থ হইতে ত্র হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে 

পতিত হয়| ষে ব্যক্তি সাঁধুদিশের অভিপ্রায় অজিষ্রম 
করিয়া অসাধুদ্দিশের ম্ভাঁবলম্তী হয়, তাঁহার মিত্রের! 

তাহাকে অচিরাঁথ বিপপগ্,ভ্ত দেখিয়। শোক করেন। 

যিনি অবিবাদী, কর্াক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্য ও সবল 

হয়েন, তিনি ভূমণ্ডলে কীর্তি লাভ করেন, এবং কৌন অন- 

রসাধন-কর্পে লিপ্ত থাকেম আ1। কৃভ্ঘের যশই ব। কো- 
থায়, স্থানই ব1 কোথায়, সুখই ব। কোথায়। কৃতঘ্ৃব্যক্তি 
গ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্বের নিষ্কাভি নাই। 
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যিনি ভক্কাপেয় দ্রব্য অন্যের সহিত অংশ করিয়। ভো- 

জনপীন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান্, স্থুখবান্, ও 

অহিংসক হয়েন, তিনি পরম স্বাস্থ্য সন্তোগ করেন। 

দাতা! স্বীয় শদ্ধান্সাঁরে এবং পাত্রের যোগ্যতাঁনুষায়ী দান - 
ক্রিয়ার অল্প বা বু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয়েন। 

ছে ভদ্র! ভূমগুলে দান অপেক্ষা ছুষ্ধর কর্ম আর কিছুই 
নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা এবং সেই 
অর্থ অতি ছুঃখেতে লাভ হয় । অন্যায়োপার্জিত ধনদ্বাঁর। 

যে দাঁনধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাঁপ-জ- 
নিতমহচ্চয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। ন্যায়ো- 

পার্জিত ধনদ্বারা জবান রক্ষ। করিবেক | অন্যায়াঁচরণ দ্বারা 

যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব প্রকার ধন্ম হইতে 
বহিষ্কুত হয়। যথাঁশক্তি সতত অন্ন দাঁন, তিতিক্ষ, 

নিতা ধর্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্ঝাদা সর্ব প্রণীতে 

যথোচিত সমাদর করিবেফ। রোগীকে শষ, শ্রান্তকে 
আসন, ভূষ্ণার্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে তক্ষাস্তিতত 
কউি'ন করিবেক। অঙদাত1 সর্ধ বস্ততে সুতৃপগু হইয়া 
স্থখ লাভ করেন। ভর্মি দানের পর আর দান" নাই, 
বিদ্যাদান সর্বাপেক্ষা! উৎকৃষ্ট । দীন অন্ধ প্রভাতি কৃপা- 
পাত্রদিগকে ওষধ, পথা, আহার, এুক্ষণীয় স্হ-দ্রব্য 

ও স্থান; এই সকল দান এবং অন্যাঁনা দানও করিবেক | 

যে দাঁতা, ছুঃখজীবী প্ুত্রকলত্ধ আত্মীয় ম্বক্তনকে অবহে- 

লন পুর্বাক পরজনকে দন করে, তাহার মে দাঁন, ধর্মের 

প্রতিজপ মীত্র, বাস্তবিক সে ধর্ম নহে; তাহা! আপাতত 
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মধুসমান সুম্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে "গরল তুল্য 

আস্বাদ হয়। 

জ্ঞানদ্বার| মানসিক এবং ওঁষধদার1 শারীরিক হুঃখ 

হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম-গতিকে প্রভীতি 
করিয়া আর সন্তাপ করেন না। আভিমান গরিত্যাগ 

পুর্ববক প্রিয় হইবেক, ক্রোধ বিসর্জন করিয়। শোচনা- 

শুন্য হইবেক, কামনা! পরিহার পূর্বক অর্থবাঁন, হই- 
বেক, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক। 
ক্রোধ অতি ভুর্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি; যিনি 

সর্ব জীবের হিতৈষী তিনিই সাধু, আর যে নির্দয় 
সেই অসাধু বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। বিনি ইন্দ্রিয় ও 
মনঃ সংষযমন করিয়াছেন, তিনি আর বাঁরৎবার ক্রেশ, 

ভোগ করেন না। শীন্তচিত্ত বাক্তি পরশ্রীতে কখন 

কাতর হয়েন না । অন্যের ধনে, রূপে, বীর্ষো, কুলে, 

সন্তানে, সুখে, মৌভাঁগেদ সৎক্রিয়াঁতে যে ব্যক্তি ঈর্ষা 

কর; তাহীর ব্যাধির আর অন্ত নাই। মিত্রদ্রোহী 
দুকউটম্বভীব, নাপ্তিক, ক্রুর, শঠ, এবং গুণবানের ক্ষ 

দ্বেষী, পণ্ডিতের তাহাকে নরাধম বলিয়। উল্লেখ 

করিয়াছেন। যে বাক্তি কার্যকে অকার্টয এবং অকাঁ- 

ধর্টকে কার্যযরূপে জ্ঞান করে, সে ইন্ড্রিয-দমন শুন্য বাঁলক 

স্বরূপ; মে অতিবাঁদ ছুঃখকে সুখ বোধ করে। 

ধৈর্যা, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য, তেহ ও অন্তর শুদ্ধি, 
ইন্ড্রিয় নিগ্রহ, শান্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্য], জত্যকথন ও অ- 

জোধ? ধর্দ্দের এই দশ প্রকার লক্ষণ। ভ্রীবিশিষ্ট ব্াক্তি 
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পাপের দ্বেষ করেন, তীহাঁর শ্রীরদ্ধি হয়; ত্রীড়। নষ্ট হই- 
লে ধর্মে বাঁধা জন্মে, এবং ধর্্ট হানি হইলে জ্রীজংশ 
হয়। যিনি অন্ুয়াশন্য ও কৃতজ্ঞ হইর। শুভ কর্ম অন্গু- 
ষ্টান করেন, তাহার মুখ, ধর্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ হয়। 
সকল মন্ধ্যই দণ্ডদ্বার। শাসিত হয়; শুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তি 

অতি ভুর্লভ। দণ্ড ভয়েই সকল ভূবন প্রতিপাঁলিত হুই- 

তেছে। অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্তি 
নাঁশ হয়, এবং পরলোঁকে স্বগহানি হয়; অতএব তাহা 

পরিতাগ করিবেক। ক্ষম। দ্বারা লোক বশীভূত হয়, 
ক্ষমা! পরম ধন; ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্ত্দিগের ভূ 
ষণ। শুভাকজ্ী ব্াক্তি যেমন আপনাকে তদ্রুপ পর- 
কে দেখিবেন; কারণ আঁত্ম পর সকলেতেই সুখ ছুঃখ 

সমান। যিনি পরজ্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রবা লোষ্টুবৎ ও 

সর্কপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। 
অনোর পরিবাদ দিয়। সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ হয়েন, 

দুর্জন ব্যক্তি তদ্রপ অন্যের পরিবাঁদ দিয় সন্তুষ্ট হয়। 
সিটি বিপদ কলে বাখিত ভয়েন না, ঘিনি কর্মাদক্ষ, আদা 

উদ্যোগী, প্রমাদ রহিত ও বিনীত স্বভাঁব, তিনি সর্বদা 
কুশল দর্শন করেন! অবিনয় দোষে অশ্ব-রথাঁদি বহু প- 

রিচ্ছদ বিশিষী অনেক রাঁজাও নষ্ট হইয়াছেন । অনেকে 

বনবাসী ভইর়াঁও বিনয় গুণে রাঁজ্য লাভ করিয়াছেন । বে 

কর্ম করিলে আত্মতুষ্টি লাভ হয়, তাহ1 অতি যত পুর্ধবক 
অন্থুষ্টান করিবেক; তদ্বিপরীত কণ্ম পরিত্যাগ করিবেক। 
মনুষা স্বসাঁধামত কৌন কর্ম কার্য্য সাধনে যত্বু করিয়াও 
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যদি কৃতকার্য্য না হয়েন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণা লাভ 
করেন: ইহাতে আমার সংশয় নাই। সারথি যেমন অশ্ব 
সকলের সংঘম করেন, তজ্রপ অগহরণশীল-বিষয়ে প্রবস্ত 
ইন্দ্রিয় নকলের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তির! যত্ব কারিবেন | মনঃ 

যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয় সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়. 

যেমন নেবকাঁকে জলে নিমগ্ন করে, এ মনও. তদ্রুপ লোকের 
বুদ্ধিকে নট করে। কামাবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার 
কখন নির্ত্তি হয় না, প্রতুযুত স্বতপ্রাঁণ্ড অগ্নির ন্যায় আরও 

বৃদ্ধিই হইতে থাঁকে। সকল ইক্ড্রিয়ের মধ্যে যদ্দি এক 
ইন্ড্রিয়ের স্থলন হয়, তবে তাহাঁতেই লোকের বুদ্ধিভংশ 
হয়; যেমন চর্মময় পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বার। সমুদয় 

জল নিঃসৃত হইয়। যায়। যেমন জ্ঞানাবলম্বন দ্বার বিষ- 

যাসক্ত ইক্ড্রিয় সকলকে নিত্য বশে রাঁখা যায়,নিভান্ত ভোগ 
পরিভাগ দ্বার। সেরূপ পার। যায় না। এ সংসারে কাম 

ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি, অবিদ্বান্ হউক ব। বিদ্বানই হউক 

ফাঁমিনীগণ তাহাকে বিপর্থগামী করিতে সমর্থ, হয়। যা. 

হারতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন.ও ইনি 
সকল বশীভূত করিয়। সব্ধার্থ সাধন করিবেক। 

_ বখন মন্গধ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম, কি মন, কি বাকা 
দ্বারা কদাঁপি পাপাঁচরণ ন। করেন; তখন তিনি ব্রহ্ম লাত 

করেন। মনুষ্য পুণাকর্ম করিলে পবিত্র কীর্তি লাভ করেন 

এবং গ্ুণ্যলৌকে গমন করেন; গ্রুণা জীবের প্রাণ ধারণ 

করেন, গণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যে মনুষ্য 
অধর্শে প্রন্বত্ত হইয়া গাপ চিন্তা করে, তাহার সদ্গীণ সকল 
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নষ্ট হয়। 'ষীহাঁর। মন, বাঁকা, কর্ম ও বুদ্ধি দ্বার1 পাঁপণ” 
চরণ না করেন সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাহার 
শরীর শোঁষণ করে তাহার! তপস্যা করে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
ধন্টেতে রমণ করেন, এবং ধর্সপথে জীবিকা লাভ করেন। 
এই প্রকাঁরেই মনুষ্যেরা ধশ্মাত্ম! হয়, এবং ইহাদিগের চিত্ত 
প্রসাদ লাভ করে। যাহার আত্ম! পাপ হইতে বিরত এবং 
গুভকাঁধ্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন কি স্বভাঁব-সিদ্ব,আ'র 

কি স্বভাঁব-বিরুদ্ধ। যে বাক্তি জ্ঞাননেত্র লাভ করিয়াছেন, 

তিনি আর ইহ লেকে দোষেতে আবদ্ধ হয়েন ন। তিনি 
স্বেচ্ছান্থলারে রাগ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু ধশ্ম পরিভ্যাশ 
করেন না। পাপা! ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হই- 

লেও পাঁপ ইচ্ছা করে। ধর্মশীল ব্যক্তিকে পাঁপকর্শে 
দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যেব্যক্তি ধর্মকে 
অতিক্রম করে, ধন্য” তাহাকে নষ্ট করেন; আর 1ধনি 
ধর্মকে রক্ষ। করেন, ধন্ তাহঠকে রক্ষা করেন। অ- 
তএব ধর্মকে নাশ করিবেক না । ধন্মশ হত হইয়। 

প্রটীমাদিগকে নট না করুন। ধর্ম কেবল একই "মিত্র 
খিনি মরণকশলেও অনুগামী হয়েন, আর সমুদশরই শরী- 
রের সহিত বিনাশ পাঁয়। ধর্ম নাই মনে করিয়। যাহার। 

সাধু বাক্তিদ্িগ্রকে উপহাস করে, এবং ধর্েতে অশ্রদ্ধ। 

করে, ভাহ'রা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায় । অপমানিত বাত্তি 

সুখে নিদ্র। যায়, সুখেতে জাগ্রত হয় এবং স্ুখেতে লোঁক- 

যাত্রা নির্বাহ করে, কিন্ত যে অপমান করে, সে বিনাশ 
পায়। মন্ছুষ্য পগাপাচরণ করিলে অপকীর্তি প্রাপ্ত হয় 
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এবং অশ্ডত ফল তো করে ; গ্ুণান্থষ্ঠাঁন করিলে সৎকীর্তি 

প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ কল তোগ করে। অতএব 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়| পাঁপ করিবেক ন।। প্ুনঃ গুন পাপ 
করিলে বুদ্ধি নাশ হয়। 

ধিনি প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিন্দিত কন্য 
পরিত্যাগ করেন; এবং শ্রদ্ধাবান্ ও আস্তিক হয়েন, তাঁ- 

হার এই পগিত্যের লক্ষণ। ধর্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষ- 
মাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অ- 

হিংসাই এক সুখের কারণ | মানসিক, বাচনিক এবং শারী- 
রিক, এই তিন প্রকার কর্দেই শুতাশুভ ফল জন্মে । মন্থু- 
ফ্যদিগের উত্তম, মধ্যম এবং অধম তিন প্রকাঁর কর্মজনিত 
গাতি হয়; -_ পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লৌকের অনিষ্$ 

চিন্তন, এবং পরকলেতে ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস, এই তিন প্র- 

কার মানসিক কুকর্ম । নিষ্ঠ,র-বাকা, মিথ্যা-কথা, পরোক্ষে 

পরনিন্দ! এবং অসন্বন্ধ প্রলাপ-বাক্য ; এই চারি প্রকার 
বাঁচনিক কুকর্পা। অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পর- 
দার-সেব17; এই ভিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম । স্ব 
গ্রাণীর হিতভার্থে আপনাঁর মনঃ, বাক্য, ও শরীর, এই তিন 
কে দমন, এবং কাম ক্রোধকে সংষমন করিয়। মন্ুষা সিদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়েন। পাপ করিয়। তক্সিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই 

পাঁপ হইতে সেমুক্ত হয়। * এমন কশ্মা আর করিব ন1% 
এই প্রতিজ্ঞা করিয়।, তাহা হইতে নিৰ্বত্ত হইলে সে পবিত্র 

হয়। 

বে মন্গুষ্ায অধখন্সিক ও মিথ্যাকখন যাহার ধনোপা- 

৮? 
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অর্জনের উপায়, এবং যে ব্যক্তি সর্বদ। পরহিতসায় রত, 

সে ব্যক্তি ইহলোকে নুখ প্রাপ্ত হয় না। ধশ্মপথে থাঁকি- 
যা নিতান্ত অগ্রসন্স হইলেও অধান্মিক পাঁপীদিশের আশু 
বিপর্যয় দৃষ্টে অধর্মসে মনোনিবেশ করিবেক না। অধপ্ম 
দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাঁত করে, এবং 
শত্রু জয় করে; পরে সমূলে বিনাশ পাঁয়। কোন প্রাণীকে 
পীড়| ন| দ্িয়। পরলোঁকে সাহাঁষ্য লাভার্থে বলগীকিবর্ 

যেরূপ বল্ীক প্রস্তুত করে, এবং গুত্তিকাগ্ণ যেরূপ মধুজঞ্চয় 

করে, তদ্রুপ অল্পে অণ্পে ধর্ম সঞ্চয় করিবেক। পর- 
লোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা, মাতা, স্ত্রী, গুত্র, জ্ঞাতি, 
বন্ধ, কেহই থাকেন না; কেবল ধর্দাই থাঁকেন। মন্ধুষ্য 
একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় 
গুণাকল তোঁগ করে; এবং একাকীই স্বীয় ছুক্ষুতি ফল 
ভোথ করে। বান্ধবের| ভূমিতলে মৃত শরীরকে কান্খ লো- 
টব পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিমুখ হইয়া গমন করেন; ধম্মই 
কেবল'ডাবার অঙ্গগামী হয়েন। অতএব আপনার সহা- 
পথে অনস্পবি, ধর্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্মের 
সহাঁয়দ্বারা ছুস্তর সংসাঁর অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়। 
" এই জগৎ উৎপত্তির পুর্বে কেবল এক পরব্রন্ম মাত্র 

ছিলেন, অন্য পদার্থ কিছুই ছিল না। তিনিই.এই সমুদয় 
স্বষ্টি করিলেন। তিনি জ্ঞানম্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ- 
স্বরূপ, মঙ্গলম্বকপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, নিরব, এক- 

মাত্র, অদ্ধিতীয়, বিচিত্র শক্তিমান, হয়েন। একমান্ 

তাহার উপসনাদ্বার। এহিক ও পারন্বিক মঙ্গল হয়। 
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তাহাকে প্রীতি কর! এবং ভাহার প্রিক্নকার্ধয সাধন ক- 

রাই তীহার উপাসন। হইয়াছে ।-যিনি এই বিশ্বের 

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা; ঘিনি ভাৰং শুভাশুভের 
নিয়ন্তা; ধিনি এই দেছের ও আয়,র, এবং অযুদ্রায় সৌ- 
ভাগের কারণ; এবং স্থাবর জঙ্গন সমুর্দয়ের অন্তরাত্ম! 

হয়েন; তিনিই সত্যন্বরূপ, জ।নন্বরূপ, অনন্তম্বরূপ, পর- 
ব্রহ্ম ; সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়! একান্তে 
সেই মঙ্গল পুর্ণ আনন্দে সমাধান কর। সর্ঝব্যাপী, 
নিরবয়ৰ, সর্ব্পাঁপশুন্য, বিশ্ত দ্বস্ব ভাব, সর্ববজ্জ, সর্বান্তর্যামী, 
পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্বকাঁলে 
গ্রজ। সকলকে যথোপযুক্ত সুখ ছঃখ বিধান করিতেছেন। 

ভীহা। হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়, 

জ্যোতিঃ” জল, পৃথিবী, তাবৎ চরাঁচর সৃষ্ট হইয়াছে 
ভীহার প্রশীসন দ্বার! উপযুক্ত-মত অগ্নি প্রজ্বলিত হই- 
তেছে, সুর্য্য উত্তাপ দ্রিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, 
বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে. এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে । 

ঘিনি এক এবং বর্ণহীন, ধিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন, 
জানিয়। বছ প্রকার শক্তিষোগে বিবিধ কামাবস্ত বিধান 

করিতেছেন, সমুদায় ব্রঙ্গাণ্ড আদান্ত মধ্যে যাহাতে ব্যাপ্ত 

হইয়! রহিয়াছে, তিনি দীপ্যসাঁন, পরমেশ্বর, তিনি আঁ- 
মাঁদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।” 

« ছেপরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে যুক্ত করিয়া, 
এবং ভুর্দতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিম 

পাঁলনৈ আমারদিগকে বত্বুশীল কর, এবং শ্রদ্ধ। ও প্রীতি 
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পুর্বাক অহরহ তোঁমাঁর অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও 
নির্মলালন্দ-স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ-যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে 
নিত্য পুর্ণ সুখ লাঁত করিতে অমর্থ হই । » 

« পরই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে 
তাহার উপামল|! করিবে | * 

ক্রমান্বয় কতিপয় রজনীতে গুরুদেব দত্ত উপদেশ বর্ণন 
পুর্কবক এক দ্রিবস রাত্রি ভূতীয় প্রহরের সময় উপদেশ 

সমাও করিয়া বুদ্ধিমাল1! বিনীতভাঁবে কহিলেন, পাঁণেশ্বর ! 
আঁপনি আমার পতি, পরমগ্রু, ত্রপাহীন। হইয়া আঁপ- 
নাকে উপদেশ প্রদানে কি আমার ধৃষ্টত! প্রকাশ পাঁয় 
নাই ?আন্মশ্লীঘা কর! হয় নাই? অধিকন্ত ক্রমাগত কিয়- 
দ্দিবল আপনকার নিজ্রার বিশেষ কণ্টক হইয়। রাত্রিজাগ- 
রণে যংপরোনান্তি ক্লেশ তোঁথ করাঁইলাম, ইহাতে কি 
আমার অপরাধ হয় নাই? ইহাকে অবশ্যই অপরাধ 
বলিতে হইবেক ; -অতগঙনব আমার এ অপরাধ মার্জন। 

করুন, আর যাঁমিনীও প্রায় অবসান হইয়। আসিয়াছে. 
অস্ষু্টিমার অধিক রাত্রিজাগরণে প্রয়োজন নাই, ক্ষণেক 
নিদ্রা! যাউন। এইক্ষণে জর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের নিকট 

সর্বান্তঃকরণে প্রার্থন৷ করি যে, আঁপনি এ সকল উপদেশ 

হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদস্করূপ কার্য করিতে প্ররত্ত হউন, 

তাহা হইলেই আঁমি চরিভার্থতা লাঁত করিব । 
বুদ্ধিমালার বাঁকাণবসানে রাজা প্রিয়দর্শন প্রণয়াঁডর চিত্তে 

বলিলেন প্রিয়ে! আমি বাল্যকাঁলে রীতিমত বিদাত্যাস 
করি নাই বলিয়। স্বতাবতঃ এরূপ নির্কোধ নহি যে, আপ- 
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নার শুভাশুত. কিছুই বুঝিনা! ছুরদৃষ্টবশীখ সাধুসংসর্ 
বিরহে যৌবনমদে মত্ত হইয়া এপর্যন্ত সুখ্যাতি ও গ্রকৃত 
সুখ সম্পদে বঞ্চিত আছি বটে, কিন্তু ব্রচ্জানন্দ আচার্থয 
দেবের উপদেশ তোমার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়। আমার 

সমস্ত সংশয় চ্ছেদ্ হইয়াছে; আমার হদয়াকাঁশে জ্ঞাননুধা- 
কর উদয় ছইয়৷ জজ্ঞানান্বকার বিনষ্ট করিয়াছে; এইক্ষণ 
আমার সে মন নাই, সে স্বভাব নাই, আমার সে রীতি 
প্রকৃতি সকলই পরিবর্তিত হইয়াছে; আরও প্রতিজ্ঞ। 
করিতেছি যে, ষে কার্যযই হউক ন! কেন, তোঁনার পরামর্শ 
ভিন্ন কোন কর্মে হস্তার্পণ করিব না, আর কেন আঁমাঁকে 

ভর সন। করিতেছ 9 তুমি আমার অর্থাকাঁয়। জীঁয়।; তুমি 

কি রূপে, কি গুণে, সর্বাংশেই কাঁমিনীকুলের কুলোজ্দ্বল।। 
স্বামীর শুভংযুসাধনে কতই আয়াস, কতই উৎকণ্ঠা, কতই 
মনঃপীড়া ভোগ করিয়াছ এবং করিতেছ। আমি তি 
দুর্ব্িনীত অত্যাচারী, তোমার তুল্য জুপপ্ডিতা, পতিরতা, 

বুদ্ধিমতী, গুণবতী বিছুধীর পাঁণিগ্রহণে কোন মতেই যৌগ্য 

নহি; বিধাত। এই হতভাগ্য অযোগ্য নরাখমের হি 
বিসদৃশ উদ্বী বঞ্ধন বিধান করিয়া, বরং তোমাকেই, চির- 
ছুঃখিলী করিয়াছেন । যখন অধোগা হইয়া ষোঁগ্যের 
ভোগ্যস্ত্ীরত্ব লাভ করিয়াছি, ভখন সেই সৌভাগারপ প্র- 
দাদ নিমিত্ত বল দেখি কোন্ুর্ধব,দ্ধি রাত্রি জাগরণে পরাঁ- 

উমুখ হয়? সে,উপধুণপরি শতাখিক যাঁমিনী যাপন করিয়। 

সচ্ুপদ্দেশ শবণে কিছু মাত্র ক্লেশ 'অঙ্গৃতব করে ন|। এই 

কথা বলিতে বলিতে রাঁজ| বাছুলতা প্রসারণ গুর্ববক বুদ্ধি- 
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মালার গ্রীবাদেশে অর্পণ করিয়। গুর্ধ্বকৃত ভুক্বর্পাজনিত 
অস্কতাঁপ করিতে লাগিলেন, বাস্পপুরিত লোচনদ্বয় হইতে 

অনিবার'বারিধারা গ্রবাহিত হইতে লাগিল, জ্ঞানোঁচিত 
প্রণয়-রসধুক্ত মৃছং বাক্যগুলি বহির্থত হইতে লাখিল। তখন 

বুদ্ধিণাল। স্বামীর একধপ অবস্থা বিলোকন করিয়। বসনদ্বার] 
নেত্রবারি পরিশুক্ক করিতে লাগিলেন, এবং প্রবোধ বাক্য 

স্বার!ঞ্ীস্ৃনা পুর্ববক যুখচুন্বন করিয়া কহিলেন প্রিয় বল্লভ ! 
আপনি এরূপ অধৈর্য্য হইলেন কেন ? ধৈর্যযাঁবলম্বন করুন; 
মনের স্থিরত| না থাঁকিলে কোন কার্ধ্যই সম্পন্ন হয় না; 
অতএব এইক্ষণে কিসে রাঁজকার্্য সুপ্রণালী গুর্ববক স্ুচারু 
রূপে স্বসম্পাদিত হইবে, কিসে দেশের শ্রীরদ্ধি হইবে,কিসে 
গ্রজাপুঞ্জ সুখী হইবে এবং তাহার অন্থগত থাকিবে এবং 
কি কি কর্ম করিলে রাঁজধর্দ রক্ষ। হইবে; তাঁহাঁরই তথ্যা- 
হুসন্ধান করুন, তাহারই পরামর্শ করুন; এবং তাহারই 
জণ্পন! কপ্পন! করুন; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অপ্পে 
অপ্পে পুণ্য সঞ্চয় হইবে । মহারাজ! আপনি রাজাধিরাজ 
ক্ষিবতী, আঁপনকাঁর রাজভাগারে অর্থের অভাব" নাই 
আপনি যাহা ইচ্ছ। করেন তাহাঁই করিতে পারেন ; অত- 

এব সম্ভাঁপ পরিহার পুব্ধক বিপুল অর্থবায় দ্বার সাধারণের 
উপকার সাধনে তৎপর হউন, সাঁধুব্যক্তি প্রণীত সৎকর্ণোর 

অনুষ্ঠান করিতে এবং ভ্রিসজ্ধায ব্রন্ষোপাসন| করিতে গ্রয- 
স্ববান হউন, তাহাতেই মোক্ষকল লব্ধ হইবে। এই 
কথ! শুনিয়া! রাঁজ। পুনঃ রোদন করিতে করিতে কহিলেন 

প্রিষ্পে! এইক্ষণ যে, তোমার পরামর্শধনুবপ কাঁ্ধ্য করিব, 
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তাহার আর সংশয় নাই? কিন্ত পুর্ববকৃত ছুকধর্দ-জনিত 
আত্মগ্পীনি উপস্থিত হইয়। অগ্তরানল প্রন্ঘলিভ করিতেছে 

এবং প্রীণ যেন দেহ হইতে বিষুক্ত হয় হয় বোধ হইতেছে। 
আমি, যে পাপ-পুর্থ অপাঁর সুত্রে নিমগ্ন হইয়) সম্ভরণ 
করিতেছি, তাহার কুল দেখিতেছি না; এইক্ষণ সেই 

'অকুল দিশ্কুর কুল পাইবার নংপরধমর্শ কি? এ পাঁপ-পুর্ণ 
অকুল সমুদ্র হইতে উদ্ধার হইরাঁর যুক্তি-যুক্ত বাঁক্য বিত- 
রণে পরিতুফ কর, তাহ! হইলেই আমি উপকৃত হইৰ। 
বুদ্ধিমখল। প্রশস্ত মনে কহিলেন প্রিয়তম! জগদীশ্বর 
প্রণীত নিয়ম সকল অথগুনীয় ; মন্ুষা ভীহাঁর নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে, পাঁপ-জনিত ফলম্বরূপ আত্মপ্লীনি উপস্থিত 
হইয়া থাকে, কিন্তু এ পাপ মোঁচনের অন্য উপায়ান্তর নাই, 

কেবল এঁ সকল ছুষ্কর্ম্ে বিরত হুইয়। সৎকর্মের অনুষ্ঠান 
করিতে পাঁরিলেই গুর্ববকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। 
অতএব আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, এ সকল কুকর্ম আঁর 

কখনই করিবেন না; তাহ। হইলে পুর্ববকৃত পাঁপ হইতে 
নিষ্ষতি পাইবেন । এই সকল হিত বাকা আকর্ণন করিস 
রাজ! প্রাতিজ্ঞা পুর্ববক কহিলেন হে বুদ্ধিমর্তিকে ! হে প্রা- 
ণেশ্বরি ! অদ্য আমি, তোৌমীর নিকট উপদিষ্ট হইলাম, 
এবং প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে, আর কখনই ছুঙ্কর্থে হস্ত 

ক্ষেপন করিব না। যে কর্ম করিব অগ্ররে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় 
কর্ত! সর্বালোক প্রকাশক দেই জগতপ্রসবিতা পরম দেবতা, 
যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবত্তিমকল প্রেরণ করিতেছেন, 

তহাঁর বরণীয় জান, শক্তি ধ্যান করিয়।, পরে বার্য্য সম্পা- 
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দনে প্ররত্ত হইব; এবং অদ্যাবধি আমার ধন, মন, প্রাণ, 
ও কন্ম সমুদয় পরব্রন্মে সমাপন করিলাম । 

অনন্তর রাঁজরাঁণী যথার্থ জ্ঞানালাপ সমাপ্ত করিয়। 
পরিশেষে উভয়ে পুণয়ের সহিত পরিতুষ্ট করত সুখে 
নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। 

পর দিবস হইতে প্রকৃত সরল অন্তঃকরণে সাঁতিশয় 
নিকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন পুর্ববক স্বীয় অর্দাকায়! জায়ার পরাঁ- 
নর্শনুরূপ ধণ্যানুষ্ঠান, রাজ্যের স্রীরান্ষি, পরোপকার সাঁধল, 
প্রজারঞ্চন, সুচারু রাঁজকার্ধা প্রভৃতি যথার্থ সৎকর্ম্বের প- 
ঘ্ণালোচন। করিতে লাঁগিলেন। ইহাতে রাঁজকর্মাচারি- 
বর্ণ, রাজ-গুর-বাসিগণ, ও রাজ্যের সমস্ত প্রজাসন্দোহের 

অপবিনীম সুখ ও আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না, সকলই 
পরস্পর পরম স্বখে কাল যাপন করিতে লাগিল। 

সমাগু। 
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বিষলবদনে 
যে 
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চিত্রনকল 

বিরাঁপরাধিনী 
নরাদপি 
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ভাঁষিয়! 
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শাস্ত্রোক্ত 
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বেশে 
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বৃদ্ধিশুদি। 
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অশুদ্ধ শুদ্ধ 

স্থপতি হস্তগত 
শানাগনন খমনাগমঙ্গ 

গ্রজ্ঞলিত গ্রত্বলিত 

| ভর্স্বীসে 
ছিসাহাঁরা দিশাহারা 
দিকদিশীষ্তর দিগদিগপ্তর 
ত্দপার্খা তংপার্থ্ব 
ত্যাসভাম ভ্যাসতাস 

বিষল্নভাবের বিষগভীবের 
জগতমান্য জগন্মান্য 
রহিলাম রহিলাম। 
বিল্মত বিস্মত 
করব ক 
সক্গ্যামির  আঙ্গাসীর 
কষ্টে শ্রেষ্টে কঞ্জে শেষে 
করিবে না, করিবে, ন| 
প্রাজার! প্রজার! 
কিছুুললতা বিষ্যুললতা 
একালাত্যান্তরে একা লাভার 
গমনেচ্ছ . গমনেচ্ছ, 
স্যন্দন হয়, জান্দন, হয়, 
অমাকেই আমাকেই 
বিশ্মত"  বিজ্মৃত 

১২। ১৩ চিরস্থায়ী হইবে চিরস্থায়ী গ্রজা হইবে 
চি লাঙ্গল লাঙল 








